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Słowo wstępne
Niniejsza publikacja zawiera kolejne, recenzowane referaty wygłoszone podczas
V Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt. „Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki”, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2002 r. w Sopocie. Pierwsza z książek, będąca efektem ww. konferencji, nosiła tytuł: „Przemiany i perspektywy
polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową”. Druga natomiast
skoncentrowana jest na problematyce przedsiębiorstw w Polsce, stających przed wyzwaniami związanymi z integracją z Unią Europejską. W prezentowanym obecnie
tomie znalazło się dwadzieścia dziewięć artykułów o bogatej, interesującej tematyce.
Książka podzielona została na cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana została: „Polskie przedsiębiorstwa i rynek w obliczu integracji z Unią Europejską” i zawiera
siedem tekstów, które ze względu na prawdopodobnie, rychłe członkostwo Polski w
UE, zostały wyselekcjonowane i umieszczone na początku książki. Następnie, w
kolejnych częściach zebrano artykuły dotyczące odpowiednio: przedsiębiorczości i
konkurencyjności (osiem artykułów), finansów (sześć) oraz nowoczesnych aspektów
funkcjonowania przedsiębiorstw (osiem).
W bogatym wyborze tekstów można dokonywać wyboru interesującej Czytelnika tematyki również „w poprzek” różnych części. Na przykład tematykę działalności
małych i średnich firm można znaleść w części pierwszej, drugiej i trzeciej. Przegląd
artykułów świadczy też o tym, że młodzi pracownicy nauki są coraz bardziej aktywni
w badaniach nad raczej nowymi jeszcze w ekonomii tematami, np.: zarządzanie wiedzą, informacja jako zasób, systemamy działalności z wykorzystaniem internetu itd.
Kończąc wyrazić należy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z zainteresowaniem środowisk, nie tylko akademickich.
Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski
Londyn-Sopot, marzec 2003 r.

Część 1:

Polskie przedsiębiorstwa i rynek
w obliczu integracji z Unią Europejską

mgr Barbara Siuta
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Uwarunkowania i możliwości działania
polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
W związku z przygotowaniami Polski do członkostwa w Unii Europejskiej konsekwentnie od lat realizowany jest proces dostosowywania polskiego prawa i praktyki
administracyjnej oraz przygotowania podmiotów gospodarczych do wymagań obowiązujących w Unii1.
Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego warto zwrócić szczególną uwagę
na szanse i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej.
Aby przybliżyć charakterystykę tego rynku przedstawiono w tabeli 1 podstawowe dane dotyczące poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
Tabela 1.

Podstawowe dane krajów Unii Europejskiej w 1999 r.

Kraj

Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
UE-15

Powierzchnia
(tys. km2)

Liczba ludności
na 01.01.1999 r.
(tys. osób)

83,9
30,5
43,1
338,1
544,0
131,6
504,8
41,0
70,3
2,6
357,0
91,9
410,9
241,8
301,3
3.192,8

8.083
10.214
5.314
5.160
58.494
10.522
39.394
15.760
3.735
429
82.037
9.980
8.854
59.391
57.613
374.979

Gęstość
zaludnienia
(osób/km2)
96
335
123
15
108
80
78
385
53
167
230
109
22
246
191
118

Ludność
aktywna
zawodowo
(tys. osób)
3.859
4.365
2.855
2.642
25.882
4.445
16.339
7.891
1.689
180
39.595
5.063
4.388
28.889
23.347
171.429

Stopa
bezrobocia
(%)
4,7
8,6
5,1
11,7
12,1
10,8
15,7
3,6
5,7
2,4
8,9
4,6
7,6
6,2
11,7
9,4

Źródło: First Results Of The Demographic Data Collection For 1999 In Europe, „Statistics In Focus.
Population And Social Condition” nr 10/2000, Eurostat (poz. 2-4); Labour Force Survey – Principial Results 1999, „Statistics In Focus. Population And Social Condition” nr 5/2000, Eurostat
(poz. 5-6).

1

J. Kaczurba, Negocjacie akcesyjne: stan obecny i problemy w: Integracja z Unią Europejską. Poradnik dla przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 w skład Unii Europejskiej wchodzą
kraje o bardzo różnorodnej wielkości powierzchni, liczbie ludności, gęstości zaludnienia i stopie bezrobocia.
Do krajów o największej powierzchni należą w kolejności: Francja, Hiszpania,
Szwecja, Niemcy, Finlandia i Włochy (każdy z nich o powierzchni większej niż 300
tys. km2), zaś do krajów o najmniejszej powierzchni w kolejności należą: Luksemburg,
Belgia, Holandia, Dania, Irlandia, Austria i Portugalia (każdy z nich o powierzchni
mniejszej niż 100 tys. km2).
Podobnie choć nie proporcjonalnie do wielkości powierzchni, występuje zróżnicowanie w liczbie ludności. Do krajów o największej liczbie ludności należą: Niemcy,
Wielka Brytania, Francja i Włochy (każdy z tych krajów o liczbie ludności większej od
50 mln osób), zaś o najmniejszej liczbie ludności w kolejności należą: Luksemburg,
Irlandia, Finlandia, Dania, Austria, Szwecja i Portugalia, każdy z tych krajów o liczbie
ludności mniejszej od 10 mln osób).
Oprócz zróżnicowanej gęstości zaludnienia od 15 osób/km2 w Finlandii do 385
osób/km2 w Holandii (rubryka 4 tabeli 1) i liczbie ludności aktywnej zawodowo (rubryka 5 tabeli 1) na istotną uwagę zasługuje stopa bezrobocia w poszczególnych krajach. W 1999 r. była ona najniższa (poniżej 5%): w Luksemburgu (2,4%), w Holandii
(3,6%), w Portugalii (4,6%) i w Austrii (4,7%) oraz najwyższa (powyżej 10%): w
Hiszpanii (15,7%), we Francji (12,1%), we Włoszech i w Finlandii (po 11,7%) oraz w
Grecji (10,8%).
Łącznie w 15 krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej zamieszkuje na obszarze
3192,8 km2 blisko 375 mln osób, przy czym ludność aktywna zawodowo stanowi
około 46% ogółu ludności (około 171 mln osób). Przeciętna stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wynosi 9,4%, a więc jest stosunkowo wysoka. Wskazuje to
obiektywnie na niezbyt wielkie możliwości w dodatkowym zatrudnieniu osób spoza
krajów Unii Europejskiej, na co liczą m.in. niektóre kraje kandydujące do niej, chociaż
w poszczególnych krajach Unii sytuacja pod tym względem jest zróżnicowana.

2. Charakterystyka strukturalna podmiotów gospodarczych w krajach
Unii Europejskiej
O kierunkach rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów Unii Europejskiej
świadczy m.in. liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach gospodarki.
W tabeli 2 zestawiono dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 22 sektorach gospodarki: od przemysłu
przetwórczego rozpoczynając i na obsłudze nieruchomości i firm kończąc.

670
5 231
131
4 764
1 220
237
21
2 496
1 035
1 348
7 060
13 024

1 082

8 836

195

10 362

1 545

220

37

2 123

4 693

1 098

4 985

28 454

Produkcja
wyrobów z
surowców niemetalicznych
785

Produkcja
celulozowopapiernicza i
działalność
wydawnicza i
poligraficzna
Produkcja koksu,
przetworów ropy
naftowej i pochodnych
Produkcja
wyrobów chemicznych i
włókien sztucznych
Produkcja
wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych

1 119

5 601

4 199

657

1 095

1 267

20

217

605

3 754

186

4 164

311

407

438

295

31

1

52

0

3

25

39

9

130

13

10

30 919

30 928

6 663

4 864

3 489

164

525

7 080

15 414

190

31 305

3 099

4 255

Produkcja
drewna i wyrobów z drewna
51 064

8 434

4 284

9 641

1 416

22

211

2 140

13 429

52

11 396

3 410

1 026

3 676

25 657

1 450

288

4 010

295

0

31

480

6 773

78

2 806

442

176

258

Produkcja skór i
wyrobów skórzanych

1 738

85 348

14 724

2 073

16 900

2 010

56

352

3 450

17 526

564

20 926

3 597

2 023

2 333

Produkcja
odzieży i włókiennictwo

8

70 002

8 294

2 570

9 705

4 099

218

703

5 625

28 213

518

71 602

1 898

2 294

4 855

Produkcja
artykułów spożywczych

404

568 481

164 808

39 932

84 558

36 490

910

4 312

42 155

163 031

2 507

261 418

28 015

25.255

26 934

Przemysł przetwórczy

632

Włochy

W. Brytania

Szwecja

Portugalia

Niemcy

Luksemburg

Irlandia

Holandia

Hiszpania

Grecja

Francja

Finlandia

Dania

Austria

Tabela 2.

1 270
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Liczba przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w poszczególnych
sektorach gospodarki w 1996 r.

842
:
20 377
31 075
:
161 469

3 996
:
55 275
:
:
666 628

:
3 994

:

:

378 120

13 380

258 085

:

:

211 796

109 532

18 507

63 297

:

2 597

:

202 253

93 781

Obsługa nieruchomości i firm
450 802

Handel detaliczny

9 228

708 702

206 963

55 441

118 159

:

3 162

20 079

85 965

:

:

392 438

23 912

Handel hurtowy i
komisowy

31 735

365 086

110 107

39 661

52 702

:

2 642

4 374

49 835

:

:

161 138

15 491

:

Sprzedaż i
naprawy pojazdów mechanicznych

21 722

:

:

164 400

71 119

17 641

28 164

:

848

4 716

20 805

:

:

82 491

8 376

:

Budownictwo
461 434

180 470

:

68 718

24 845

1 548

331

48 425

:

:

309 513

26 121

25 995

17 273

2 003

:

:

239

1 113

28

10

205

1 278

50

1 695

942

5 302

698

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, wodę

8 071

5 996

5 172

1 562

932

1 045

16

129

1 895

3 003

84

4 923

885

776

297

Produkcja
sprzętu transportowego

20 901

53 885

15 462

3 565

2 083

4 051

64

415

3 295

6 542

86

20 292

1 693

2 411

1 691

41 793

13 826

4 137

3 910

5 586

42

347

3 775

9 262

106

16 600

3 553

2 454

1 872

Produkcja
maszyn i urządzeń
Produkcja
urządzeń elektrycznych i
optycznych

38 914

96 216

31 416

8 353

15 480

6 389

163

533

5 180

27 597

206

30 925

4 443

4 605

3 361

Produkcja metali

32 931

40 504

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
11 980

Hotele i restauracje

35 746
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Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że pomimo określonego zróżnicowania w poszczególnych krajach w odniesieniu do ilości podmiotów gospodarczych
w wymienionych sektorach gospodarki, generalnie biorąc, największa ilość podmiotów
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gospodarczych w Unii Europejskiej działa w 6 następujących sektorach (w kolejności
pozycji zestawionych w tabeli 2):
• w przemyśle przetwórczym,
• w budownictwie,
• w handlu hurtowym i komisowym,
• w handlu detalicznym,
• w hotelach i restauracjach,
• w obsłudze nieruchomości i firm.
Interesującą sprawą jest także struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
w podziale według wielkości przedsiębiorstw oraz w podstawowych sektorach działalności gospodarczej. Dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 3.
Z analizy danych zestawionych w tabeli 3 za 1996 r. wynika m.in., że:
• największe zatrudnienie miało miejsce w przedsiębiorstwach dużych, o liczbie
zatrudnionych powyżej 250 osób, w których pracowało przeciętnie w krajach Unii
Europejskiej 34% ogółu zatrudnionych: najmniej w Grecji (13,5%), we Włoszech
(19,9%) oraz w Hiszpanii (20,2%), zaś najwięcej: w Wielkiej Brytanii (44,9%), w
Niemczech (40,3%), w Finlandii (40,9%), w Holandii (39,2%), w Belgii (36,3%)
oraz we Francji (32,7%),
• stosunkowo małe zatrudnienie miało miejsce w przedsiębiorstwach o liczbie zatrudnionych 50-249 osób, w których pracowało przeciętnie w krajach Unii Europejskiej 13,1% ogółu zatrudnionych – najmniej: we Włoszech (10,9%), w Niemczech
(11,1%), w Belgii i w Wielkiej Brytanii (po 12,2%) oraz w Hiszpanii (12,8%), zaś
najwięcej: w Irlandii (20,8%), w Austrii (20,7%), w Holandii (19,4%), w Portugalii
(18,1%) oraz w Danii (18,0%),
• stosunkowo znaczne zatrudnienie miało miejsce w mikrofirmach, zatrudniających
1-9 osób (średnio w Unii Europejskiej 24,5%) oraz w małych firmach, zatrudniających 10-49 osób (średnio w Unii 18,9%),
• najmniejsze zatrudnienie występowało w firmach nie zatrudniających pracowników
(średnio w Unii 9,4%).
Na uwagę zasługuje struktura zatrudnienia w podziale według wielkości przedsiębiorstw w podstawowych sektorach działalności gospodarczej. Z analizy danych
zawartych w tabeli 3 wynika, że:
• o wielkości zatrudnienia w przemyśle decydowały głównie duże przedsiębiorstwa
(46,1% zatrudnionych),
• o wielkości zatrudnienia w budownictwie decydowały mikro i małe przedsiębiorstwa (łącznie 60,6% zatrudnionych),
• w handlu, hotelach i restauracjach największe zatrudnienie występowało w mikroprzedsiębiorstwach (35,5% zatrudnionych) oraz w dużych firmach (23,2% zatrudnionych),
• w transporcie i łączności przodująca pozycję zajmowały duże przedsiębiorstwa
(53,3% zatrudnionych),
• w pośrednictwie finansowym decydującą rolę odgrywały duże firmy (73,1% zatrudnionych),
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• w obsłudze firm największe zatrudnienie miało miejsce w dużych firmach (33,9%
zatrudnionych) oraz w mikrofirmach (23,7% zatrudnionych),
• w pozostałych usługach największe zatrudnienie występowało w mikrofirmach
(33,6% zatrudnionych) oraz w dużych przedsiębiorstwach (23,6% zatrudnionych).
Tabela 3.

Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej wg wielkości przedsiębiorstw i
sektorów działalności gospodarczej w 1996 r. (w%)
Nie zatrudniające
pracowników

Mikro

Liczba
zatrudnionych

0

1-9

UE-15
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Szwecja
W. Brytania
Włochy

9,4
3,9
15,3
5,1
5,7
11,1
25,5
17,8
5,2
3,8
5,3
3,9
0,7
5,0
12,3
11,3

Przemysł
Budownictwo
Handel,
hotele,
restauracje
Transport i
łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa
firm
Pozostałe
usługi

2,4

Małe

Średnie

Duże
Ogółem

10-49

50-249

WEDŁUG KRAJÓW CZŁONKOWSKICH
24,5
18,9
13,1
20,7
21,6
20,7
16,6
19,6
12,2
22,7
22,9
18,0
20,3
16,8
16,3
22,9
18,9
14,4
30,0
17,9
13,1
29,3
19,9
12,8
19,1
17,0
19,4
20,5
23,5
20,8
17,6
24,1
24,1
24,4
20,2
11,1
37,6
23,5
18,1
21,7
18,5
16,2
16,0
14,6
12,2
37,3
20,6
10,9
WEDŁUG SEKTORÓW
12,2
19,9
19,4

powyżej 250
34,0
33,1
36,3
31,2
40,9
32,7
13,5
20,2
39,2
31,5
28,9
40,3
20,0
38,6
44,9
19,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

46,1

100,0

15,5

33,4

27,2

12,5

11,4

100,0

11,9

35,5

20,1

9,4

23,2

100,0

8,6

13,5

14,6

10,1

53,3

100,0

4,1

8,0

5,9

8,9

73,1

100,0

11,6

23,7

17,4

13,3

33,9

100,0

14,9

33,6

16,9

11,0

23,6

100,0

Źródło: Eurostat Yearbook – A statistical eye on Europe, EUROSTAT, 2000.
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Dane te wskazują na specyfikę rozwoju i możliwości działania w Unii Europejskiej wszystkich podmiotów gospodarczych o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia,
niemniej jednak zwraca uwagę uprzywilejowana pod tym względem pozycja dużych
przedsiębiorstw w takich sektorach gospodarczych, jak: pośrednictwo finansowe,
transport i łączność oraz przemysł. Nasuwa się z tego tytułu wniosek, że w tych sektorach gospodarczych nie należałoby dążyć w Polsce w procesach przekształceniowych
do dalszego rozdrabniania dużych firm polskich na mniejsze, gdyż nie byłyby one w
stanie sprostać w przyszłości konkurencji w swojej dziedzinie działalności ze strony
innych przedsiębiorstw w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Należałoby natomiast rozważyć możliwość stworzenia dla nich odpowiednich warunków w zakresie
unowocześnienia produkcji i promocji ich wyrobów poza granicami Polski w obowiązującym systemie gospodarki rynkowej.

3. Charakterystyka strukturalna polskich podmiotów gospodarczych
Celem określenia występujących tendencji w zakresie rozwoju ilościowego polskich firm zestawiono w tabeli 4 dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych w
Polsce w latach 1996-1999 według podziału przedsiębiorstw w odniesieniu do ich
wielkości.
Tabela 4.

Rok
1996
1997
1998
1999

Liczba przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1999 według ich
podziału odniesionego do ilości zatrudnionych pracowników
Podział podmiotów gospodarczych według liczby pracowników
0-5
6-50
51-250
Ponad 250
Ogółem
2.191.892
157.530
24.062
64
2.379.949
2.359.624
162.178
24.603
62
2.552.649
2.591.499
169.511
25.452
62
2.792.697
2.978.574
28.870
64
3.013.876

Źródło: Statystyki o MSP-PARP za lata 1996-1999, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.

Z analizy danych zawartych w tabeli 4 wynika, że w latach 1996-1999 nastąpił
w Polsce istotny wzrost ilości podmiotów gospodarczych z 2.379.949 w 1996 r. do
3.013.876 w 1999 r. (tj. o około 12,7%). Wzrost ten dotyczy wyłącznie najmniejszych
(mikro), małych i średnich przedsiębiorstw.
Kierując się wielkością przedsiębiorstw w podziale: do 5 pracujących, 6-50 pracujących, 51-250 pracujących oraz powyżej 250 pracujących przedstawiono na rys. 1
procentowe zatrudnienie w tych podmiotach gospodarczych, odniesione do ogółu
pracujących w 1998 r.2
Z analizy danych przedstawionych na rys. 1 wynika, że procentowo największe
zatrudnienie znaleźli pracownicy w firmach liczących do 5 osób (37,4%), następnie
2

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 1998 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2002, s. 3.

16

Barbara Siuta

w firmach o zatrudnieniu 6-50 pracowników (21,6%) oraz w firmach powyżej 250
pracowników (21,1%). Stosunkowo nieduże zatrudnienie miało miejsce w średnich
przedsiębiorstwach (19,9%), liczących 51-250 pracowników. Porównując te dane z
zapisami liczbowymi zawartymi w tabeli 3 można stwierdzić stosunkowo duże podobieństwo strukturalne zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach różnej wielkości do
takiego zatrudnienia w Hiszpanii, szczególnie w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw (21,1% zatrudnienia w Polsce i 20,2% w Hiszpanii) oraz w firmach małych
921,6% zatrudnienia w Polsce i 19,9% w Hiszpanii).
Rysunek 1. Procentowy udział zatrudnienia osób w przedsiębiorstwach o różnej
wielkości w 1998 r.
21,1%
37,4%

19,9%
21,6%

do 5 pracujących

6-50 pracujących

51-250 pracujących

powyżej 250 pracujących

Źródło: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 1998 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2002.

Niezależnie od procentowego zatrudnienia osób w przedsiębiorstwach o różnej
wielkości istotnym jest zwrócenie uwagi na strukturę zatrudnienia według Europejskiej
Klasyfikacji Działalności (EKD). Na rys. 2 przedstawiono taką strukturę w odniesieniu
do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 1998 r. w Polsce3.
Jak widać na rys. 2, w 1998 r. największy udział w zatrudnieniu pracowników w
małych i średnich przedsiębiorstwach (powyżej 20%) miały firmy działające w handlu
i naprawach (26,67%), w edukacji (23,45%) oraz w innych usługach (22,73%), zaś
najmniejszy udział w zatrudnieniu – firmy działające w przemyśle (9,22%) i w budownictwie (7,83%).
Świadczy to o stosunkowo małym, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych
w krajach Unii Europejskiej, udziale w strukturze zatrudnienia firm działających w
przemyśle i budownictwie. W krajach Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają w tych gałęziach gospodarki znacznie większą rolę (tabela 2 i 3).

3

Ibidem, s. 4.
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Rysunek 2. Struktura zatrudnienia w MSP określona według klasyfikacji EKD w
1998 r.

9,22%

22,73%

7,83%

26,67%

23,45%
10,10%
Przemysł
Handel i naprawy
Edukacja

Budownictwo
Obsługa nieruchomości i firm
Inne usługi

Źródło: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 1998 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.

4. Warunki i możliwości
Unii Europejskiej

powodzenia

polskich

firm

na

rynku

Rozpatrując możliwości powodzenia polskich firm na Jednolitym Rynku Unii
Europejskiej trzeba mieć na uwadze specyficzne uwarunkowania tego rynku. Należy
on bowiem do najbardziej konkurencyjnych obszarów gospodarczych świata. Na
członków Unii przypada ponad 40% światowego eksportu produkcji przemysłowej,
licząc w tym również sprzedaż w ramach Jednolitego Rynku4. W eksporcie tym, w
odniesieniu do wszystkich jego kategorii, wśród 5 największych dostawców światowych znajdują się 3 lub 4 państwa członkowskie Unii Europejskiej, przy czym liderzy
ci mają w całym eksporcie przemysłowym krajów OECD udziały5:
• blisko 25% w odniesieniu do sprzętu audiowizualnego i telekomunikacyjnego oraz
środków techniki obliczeniowej i maszyn,
• do 42% w kategorii techniki lotniczej,
• około 50% w grupie tekstyliów i odzieży.

4
5

S. Tokarski, Główne warunki powodzenia firm na rynku Unii Europejskiej w: Integracja z Unią
Europejską. Poradnik dla przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa grudzień 2000.
Ibidem.
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Udział Polski w światowym eksporcie przemysłowym wynosi nieco ponad
1,2%6. O powodzeniu polskich firm na rynku UE decydować będzie konkurencyjność
technologiczna, jakościowa, kosztowa i marketingowa oraz posiadanie stosownych
uprawnień, wynikających z przepisów unijnych. Szczególnie ważne jest podnoszenie
wydajności pracy. Średni poziom wydajności polskiego przemysłu na jednego zatrudnionego jest obecnie około 2,5-krotnie niższy od osiąganego w skali całego rynku UE,
zaś w przemyśle maszyn nieelektrycznych 3-4-krotnie niższy w porównaniu z czołowymi producentami UE.7
Istotnym aspektem konkurencyjności jest stopień wsparcia produkcji własnym
wysiłkiem naukowo-badawczym. W krajach Unii Europejskiej środki przeznaczane
przez przemysł przetwórczy na finansowanie prac badawczo-rozwojowych stanowią
przeciętnie równowartość od 1,4% wartości produkcji czystej w Hiszpanii do 10,4% w
Szwecji. W sektorze chemicznym wskaźnik ten zamyka się w przedziale 2-16%, a w
przemyśle maszynowym 3-12%. W Polsce udział własny przedsiębiorstw na te cele
szacowany jest na poziomie 0,7%8.
O powodzeniu firm na Jednolitym Rynku UE decyduje także organizacja sprzedaży, w tym zdolność do współdziałania z miejscowymi dystrybutorami w sieciach
hurtu i detalu oraz trwałe kontakty – jako dostawcy – z dużymi firmami transnarodowymi. Trzeba zauważyć, że w przybliżeniu około 75% wszystkich małych i średnich
firm w krajach UE angażuje się w obrót gospodarczy poza granicami kraju macierzystego, na co winny zwrócić także uwagę polskie przedsiębiorstwa9.
Pomimo trudnej pozycji wyjściowej polskich firm w zetknięciu z wysoką konkurencją na Jednolitym Rynku UE maja one w niektórych przypadkach znaczne możliwości zbytu swoich towarów i usług na wymagającym Jednolitym Rynku UE W
tabeli 5 przytoczono przykłady relatywnie mocnych i słabych stron polskich producentów w wybranych branżach, ocenianych z punktu widzenia zdolności sprzedaży ich
produktów na rynku UE.
Dane te pochodzą z przeprowadzonych badań w branży przemysłu maszynowego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki.
Z analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika, że uświadomienie sobie przez
menadżerów firm swoich mocnych i słabych stron w konkurencji z przedsiębiorstwami
krajów UE może posłużyć lepszemu wykorzystaniu swoich atutów oraz ograniczeniu
lub w miarę możliwości wyeliminowaniu słabych stron funkcjonowania własnych
firm. Dokonanie takiej analizy w działalności wszystkich polskich podmiotów gospodarczych oraz dokonanie związanych z tym przedsięwzięć wydaje się warunkiem
niezbędnym i koniecznym dla funkcjonowania na Jednolitym Rynku UE.

6
7
8
9

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem; Z. Wysokińska, Silne i słabe strony polskich przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku, Warszawa
2000.
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Tabela 5.
Branża

Mocne strony

relatywnie niski koszt pracy
Maszyny dla
przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego.

Słabe strony
pogłębiająca się luka technologiczna
wobec producentów zagranicznych
słabe zaplecze badawczo-rozwojowe
(B&R)
malejący asortyment produkcji
niska rentowność

tradycja i doświadczenie branży

brak środków własnych na inwestycje
brak zainteresowania branżą ze
strony inwestorów zagranicznych
bardzo wysoki stopień penetracji
rynku krajowego przez import

znaczna ilość. przedsiębiorstw o
dużym doświadczeniu produkcyjnym wolna restrukturyzacja własnościowa
i dobrej kadrze
rozwinięta współpraca kooperacyjna
niepełne dostosowanie niektórych
i konstrukcyjno-technologiczna z
producentów do warunków dopuszczołowymi producentami światoMaszyny dla
czania produktu na rynek UE
wymi
górnictwa, kopalnictwa oraz prac
relacja wartości eksportu i importu
budowlanych.
ujemne wskaźniki finansowe
znacznie korzystniejsza od średniej
w przemyśle maszynowym
znaczna dynamika wydajności i
wysokie krótkoterminowe zobowiąinwestycji
zania finansowe
dobry poziom konkurencyjności i
zagrożenie konkurencją ze strony
innowacyjności wyrobów
importu używanego sprzętu
znaczna, dowiedziona zdolność do zbyt mała poprawa wydajności pracy
dostosowania się do światowych
niewielki udział kapitału zagranicztrendów rozwojowych
nego w prywatyzacji firm

Maszyny dla
przetwórstwa
żywności.

systematyczne wprowadzenie systemów jakości opartych na normach
ISO

ujemne wskaźniki rentowności
duży potencjał rynku, wynikający z
wysokiego popytu na żywność

Maszyny dla

malejąca systematycznie dynamika
inwestycji

znaczna orientacja eksportowa
(relacja eksportu do sprzedaży
krajowych powyżej przeciętnej)
duży potencjalny popyt

silny wzrost zadłużenia branży
mimo eksportowej orientacji branży,
relacje eksportu do importu są
niekorzystne
brak małych jednostek B&R
silna konkurencja ze strony importu,
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rozwinięta baza produkcyjna i
szeroki asortyment produkcji

w tym maszyn używanych, obniża
atrakcyjność. branży dla potencjalnych inwestorów
opóźnienia technologiczne, mimo
własnej bazy B&R

rozwinięte zaplecze B&R
doświadczenie w sprzedażach do
UE, stanowiących 90% łącznego
eksportu branży
rosnąca wydajność. pracy i innych
czynników produkcji
relatywnie korzystne wskaźniki
rentowności
korzystna proporcja inwestycji do
amortyzacji

trudność pozyskania kapitału

niewystarczający poziom znajomości
rynku UE
niekorzystna relacja eksportu do
importu

spadkowa tendencja produkcji
rosnąca wydajność
Nieelektryczny
relatywnie tania i dobrze kwalifikosprzęt gospodarstwa
wana siła robocza
domowego

relatywnie mała skala produkcji

niska energochłonność

znaczne doświadczenie w penetracji
rynku UE

Sprzęt medyczny,
chirurgiczny i
ortopedyczny

konkurencyjny wskaźnik jakość
/cena
branża wysokiej techniki
dominacja prywatnych firm małych i
średnich elastycznie reagujących na
zmiany popytu
rozwinięte i sprawne zaplecze B&R
stały wzrost sprzedaży

sezonowość. sprzedaży części
wyrobów branży
wprowadzenie innowacji wolniejsze
niż u konkurencji

malejące ostatnio tempo rozwoju

jakość wyrobów na średnim poziomie europejskim
rosnące dodatnie wyniki finansowe wzrost zadłużenia długoterminoweznaczna zdolność finansowania
go, wynikającego z podejmowanych
inwestycji własnych
inwestycji
korzystny wskaźnik innowacyjności
chłonny rynek
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Podaż pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tendencji w zasobach pracy
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Dokonano tu zatem analizy aktywności i
bierności zawodowej. Jeśli chodzi o aktywność zawodową, to rozpatrywano ją w
przekroju płci oraz poziomów wykształcenia, posługując się przy tym wielkościami
bezwzględnymi, jak i miernikiem względnym w postaci współczynnika aktywności
zawodowej. Z kolei, bierność zawodową przeanalizowano głównie pod kątem jej
przyczyn. W opracowaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak w związku z tym
ukształtują się zasoby podaży pracy w najbliższych latach oraz jakie przyniosą one
problemy do rozwiązania dla polityki gospodarczej początku XXI wieku.

1. Aktywność zawodowa ludności w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Podaż pracy, zwana też zasobami pracy, to potencjał ludzi zdolnych do pracy,
którymi może dysponować gospodarka narodowa, przy czym wielkość tych zasobów
zależy od liczby ludności czynnej zawodowo, wymiaru czasu pracy i jego wykorzystania oraz przeciętnej intensywności pracy. Ważną rolę odgrywają tu też czynniki socjoekonomiczne i preferencje uznawane przez społeczeństwo1.
Rysunek 1. Ludność według wieku w latach 1990-2000 (tys. osób)
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0
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przedprodukcyjny
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

1

L. Kozioł, A. Pocztowski, Gospodarowanie zasobami pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków 1988, s. 43.
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Na wielkość podaży pracy mają zatem swój wpływ po pierwsze czynniki demograficzne. To, ile osób zdecyduje się wejść na rynek pracy w danej gospodarce, w
pierwszym rzędzie zależy od ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym, która
zamieszkuje terytorium danego kraju. Dane rysunku 1 prezentują strukturę ludności
według wieku w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W ostatnim badanym roku, tj.
2000, grupa ludności w wieku produkcyjnym stanowiła ponad 61%2 ogółu ludności.
Jeśli natomiast chodzi o pozostałe dwie grupy, to ludność w wieku przedprodukcyjnym
stanowiła w 2000 r. 24,1%, zaś w wieku poprodukcyjnym: 14,7% ogółu ludności. W
ciągu jedenastu badanych lat zmiany tej struktury były w Polsce raczej niewielkie, bo
w 1990 r. odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosił 57,5%, odsetek ludności w
wieku przedprodukcyjnym wynosił 29,6%, zaś odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił 12,8% ogółu ludności Polski. Zmiany były więc rzędu kilku punktów
procentowych, przy czym wzrosła liczebność grupy ludności w wieku produkcyjnym
względem liczebności ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Kształtowanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach 1990-2000
prezentują dane rysunku 2. W ciągu badanego okresu liczba ta wzrastała z roku na rok
i w 2000 r. była wyższa od wartości z roku 1990 o 1693,2 tysiące osób (wzrost o 7,7%
w porównaniu z liczbą ludności w wieku produkcyjnym w 1990 r.). Jednocześnie
kobiety stanowiły na początku okresu tj. w 1990 r. 48,3% ogółu osób w wieku produkcyjnym, zaś w 2000 r.: 48,4%, co oznacza względnie stałą proporcję między liczebnością kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym.
Rysunek 2. Ludność w wieku produkcyjnym w latach 1990-2000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Zgodnie z prognozą demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego, w latach
1999-2005 ogólna liczba ludności Polski zwiększy się o około 715 tysięcy osób, tj. do
poziomu 39,5 mln osób. Liczba dzieci i młodzieży (do 17 lat) zmniejszy się o 710
tysięcy, liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) w wzrośnie natomiast o
około 1290 tysięcy, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) zwiększy się o około 130 tysięcy. Znaczny wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym
2

Wszystkie dane liczbowe to obliczenia własne dokonane na podstawie danych statystycznych GUS.
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stanowi – z jednej strony – szansę dla zdynamizowania rozwoju gospodarczego, z
drugiej jednak – wymaga zapewnienia odpowiednich kwalifikacji poszczególnym
grupom ludności, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w rynku pracy. Po roku
2005 nastąpić ma spowolnienie wzrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym, a w
latach 2006-2010 liczba ta zwiększy się o zaledwie 130 tysięcy osób3.
Jednakże – mówiąc o podaży pracy – należy raczej wziąć pod uwagę liczebność
grupy osób aktywnych zawodowo. Ludność aktywna zawodowo to wszystkie osoby
pracujące zawodowo, tj. pracodawcy, pracujący na własny rachunek, pracujący nieodpłatnie członkowie rodzin, pracownicy najemni, ale także zarejestrowani poszukujący
pracy, a w niektórych krajach również osoby odbywające służbę wojskową i osoby
pracujące przebywające w zakładach penitencjarnych4. Zatem pojęcie ludności aktywnej zawodowo jest szersze niż pojęcie ludności czynnej zawodowo, bo obejmuje także
bezrobotnych poszukujących pracy5.
Liczebność aktywnych zawodowo w Polsce w latach dziewięćdziesiątych prezentują dane rysunku 3. W ciągu badanego okresu liczebność ta zmniejszyła się o 229
tysięcy osób (o 1,3%). Jeśli zaś chodzi o stosunek liczebności aktywnych zawodowo
kobiet do ogólnej liczebności aktywnych zawodowo, to w 2000 r. wynosił on 45,7% i
w ciągu jedenastu badanych lat ulegał bardzo nieznacznym wahaniom o niecały jeden
punkt procentowy. Jednakże liczba aktywnych zawodowo kobiet zmniejszyła się w
większym stopniu, aniżeli aktywnych zawodowo mężczyzn, a zwłaszcza tych zamieszkałych na wsi6.
Rysunek 3. Ludność aktywna zawodowo w latach 1990-2000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

3
4
5
6

Narodowa Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, MPiPS, Warszawa 2000, s. 19.
M. Olędzki, Polityka zatrudnienia, Warszawa 1974, s. 80.
L. Kozioł, A. Pocztowski, op. cit., s. 43.
H. Sobczak, Niektóre tendencje występujące na rynku pracy w latach 1992-1997, „Rynek Pracy”
nr 12/1998, s. 36.
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Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności aktywnej
zawodowo będzie rosła do roku 2010 a następnie zacznie spadać, ale w 2020 r. będzie i
tak wyższa niż w 1998 r. i wynieść może w zależności od wariantu prognozy: 17716
tys. osób (wariant niski), 18443,1 tys. osób (wariant średni) lub 19771,2 tys. osób
(wariant wysoki)7.
Rysunek 4. Ludność aktywna zawodowo według poziomu wykształcenia w latach
1992-2000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Interesujące są ponadto dane rysunku 4, które obrazują strukturę ludności aktywnej zawodowo według poziomów wykształcenia. Zgodnie z tymi danymi najmniejszy i dość stały był udział osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Aktywni zawodowo posiadający wyższe wykształcenie stanowili w 1992 r. 9,3% ogółu
aktywnych zawodowo, a w 2000 r. już 12,5%. Ponadto, odnotowano także wzrost
udziału osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym
zawodowym w ogóle aktywnych zawodowo. Natomiast zmalał udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym w ogólnej liczbie aktywnych
zawodowo.
Z punktu widzenia podaży pracy jeszcze bardziej interesujące jest także przedstawienie kwestii aktywności zawodowej mierzonej jej współczynnikiem. Ogólnie
bowiem to właśnie wskaźnik aktywności zawodowej wskazuje na stopień ekonomicznego wykorzystania zasobów ludności, co współokreśla możliwości produkcyjne
gospodarki8.

7

8

Szerzej na temat prognoz liczby ludności aktywnej zawodowo patrz: E. Kryńska, J. Suchecka, B.
Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998, s. 9295; J. Witkowski, Ludność i rynek pracy w Polsce w perspektywie roku 2020, „Wiadomości Statystyczne” nr 2/1999, s. 44-45.
W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, J. Stasiak, H. Zarychta, Zatrudnienie i bezrobocie – dynamika,
struktura i polityka państwa, URM, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993, s. 8.
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Współczynnik aktywności zawodowej9 oblicza się jako stosunek liczby aktywnych zawodowo do liczby ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogółem oraz danej grupy10. Według innego podejścia, współczynnik aktywności zawodowej to stosunek
liczby aktywnych zawodowo do liczby ludności w wieku produkcyjnym, a więc w
wieku od 18 do 59/64 lat11. Z kolei inni autorzy podają, że współczynnik aktywności
zawodowej jest to stosunek procentowy liczby ludności czynnej zawodowo do liczby
ludności ogółem12.
Rysunek 5. Współczynnik aktywności zawodowej w latach 1992-2000 (%)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Wysokość tego współczynnika (według podejścia GUS) w latach dziewięćdziesiątych w Polsce prezentują dane rysunku 5. Widać tu, że aktywność zawodowa w
Polsce uległa obniżeniu o kilka punktów procentowych zarówno dla ludności ogółem,
jak i dla kobiet13. Powyższe tendencje dotyczące spadku aktywności zawodowej przyczyniły się więc do hamowania wzrostu podaży pracy, bo w przeciwnym razie wzrost
tej podaży byłby jeszcze większy14. Proces dezaktywizacji zawodowej jest przejawem
mniejszych szans podejmowania pracy, ale także jest wynikiem dwóch równoległych
zjawisk, tj. liczebnego wzrostu nowych roczników młodzieży wchodzącej na mniej

9

10
11
12
13

14

W literaturze anglojęzycznej współczynnik aktywności zawodowej zwany jest częściej współczynnikiem partycypacji. Por.: Z. Kaźmierczak, Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, s. 146.
Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999, s. 1-2.
Podstawy ekonomii, R. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 533.
L. Kozioł, A. Pocztowski, op. cit., s. 45.
Podobne przy tym tendencje świadczące o obniżaniu się aktywności zawodowej zarysowują się też w
innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, co wyjaśniane jest tym, że wielu bezrobotnych z
uwagi na niski zasiłek nie rejestruje się w urzędach pracy, lecz przechodzi do „szarej strefy”. Por.: J.
Florczak-Bywalec, Rynek pracy w warunkach transformacji systemowej w: Rynek pracy i bezrobocie,
H. Mortimer-Szymczak (red.), „Folia Oeconomica” nr 147, Uniwersytet Łódzki 1998, s. 130.
A. Adamczyk, J. Rosiek, Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 w: „Prace z
zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej. ZN” nr 537, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków 1999, s. 64.

28

Magdalena Twarowska

chłonny rynek pracy oraz dezaktywizacji starszych roczników ludności przechodzącej
na wcześniejsze emerytury15.
Biorąc natomiast pod uwagę zróżnicowanie aktywności zawodowej w różnych
grupach wiekowych, to okazuje się, że cecha ta bardziej różnicuje aktywność zawodową wśród kobiet niż wśród mężczyzn. I tak przykładowo w 1994 r., różnica między
współczynnikiem aktywności zawodowej dla kobiet i dla mężczyzn jest największa w
przedziale wiekowym od 25 do 29 lat, zaś najmniejsza różnica jest dla kobiet i mężczyzn w wieku 45-49 lat16. Ponadto, warto odnotować, że dynamika zmian w poziomie
aktywności ludności Polski była stosunkowo mała, a w przypadku niektórych grup
ludności (według wieku) odnotowano nieznaczny wzrost aktywności zawodowej17.
Rysunek 6. Współczynnik aktywności zawodowej według poziomu wykształcenia18
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.
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W. Padowicz, Rynek pracy w okresie transformacji w Polsce, „Służba Pracownicza” nr 10/1997, s. 5.
J. Florczak-Bywalec, Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w: Rynek pracy i bezrobocie, H. Mortimer-Szymczak (red.), „Folia Oeconomica” nr 142, Uniwersytet Łódzki 1997, s. 10.
Por.: J. Witkowski, op. cit., s. 38.
Od roku 1996 połączono grupy osób z wykształceniem podstawowym oraz z wykształceniem niepełnym podstawowym, dlatego w latach 1996-2000 najniższy poziom wykształcenia, to łącznie wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe.
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Warto także zwrócić uwagę na to, jakie są współczynniki aktywności zawodowej w grupach osób o różnym poziomie wykształcenia, co obrazują dane rysunku 6.
Najniższa jest aktywność zawodowa wśród osób z wykształceniem podstawowym i
niepełnym podstawowym. Największą zaś aktywność zawodową przejawiają osoby z
wyższym wykształceniem, ale także i te, które posiadają wykształcenie policealne i
średnie zawodowe oraz zasadnicze zawodowe.
Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych w listopadzie
1998 r. wynika natomiast, że w opinii Polaków w porównaniu z rokiem 1988 w Polsce
ludzie pracują dłużej (73% odpowiedziało w ten sposób), a bardziej się angażują w
pracę w opinii 70% ankietowanych19. Zatem subiektywne odczucia ankietowanych nie
są zgodne z badaniami Głównego Urzędu Statystycznego, które jednoznacznie
wskazują na spadek aktywności zawodowej w Polsce w tym okresie.
W literaturze podaż pracy charakteryzuje się ponadto według nieco innego podejścia. Mianowicie wychodzi się od wskaźników zatrudnienia, liczonych jako udział
osób zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Następnie
podaje się liczbę godzin pracy w roku na jednego zatrudnionego, a dalej określa się
podaż pracy ogółem, jako odsetek faktycznie przepracowanych godzin rocznie przez
jednego zatrudnionego w ogólnej liczbie godzin roboczych w roku (tj. 2080 = 52
tygodnie * 40 godzin)20.

2. Bierność zawodowa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Ważną grupę wśród ludności w wieku produkcyjnym stanowią też bierni zawodowo. Według Głównego Urzędu Statystycznego, do biernych zawodowo zalicza się
osoby w wieku 15 i więcej lat, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub
bezrobotne i dodatkowo w okresie badanego tygodnia nie pracowały i nie poszukiwały
pracy oraz nie pracowały i poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w
tygodniu badanym i następnym21.
Kształtowanie się liczby ludności biernej zawodowo w latach 1992-2000 prezentują dane rysunku 7. Wynika z nich, że liczba ta wzrosła w ciągu badanych ośmiu lat o
ponad 2,5 mln osób. Wśród ogółu ludności zamieszkałej w Polsce najbardziej wzrosła
liczba ludności biernej zawodowo zamieszkałej na wsi oraz wśród kobiet22.

19
20
21
22

Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), CBOS, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000, s. 165.
Podejście to zastosował m.in. s. Nickell, Bezrobocie a nieelastyczność rynku pracy: Europa a Ameryka Północna, „Rynek Pracy” nr 6/1998, s. 42-43.
Badanie aktywności ekonomicznej ludności ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia,
„Przegląd Rządowy” nr 6-7/1997, s. 93.
H. Sobczak, op. cit., s. 38.
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Rysunek 7. Ludność bierna zawodowo w latach 1992-2000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Zdecydowaną większość w grupie biernych zawodowo stanowiły osoby nie poszukujące pracy. W roku 1998 było to 98% biernych zawodowo. Udział ten w badanym okresie ulegał nieznacznym wahaniom, a najniższy był w 1995 r., kiedy to wynosił 97,7%. Liczebność biernych zawodowo nie poszukujących pracy prezentują dane
rysunku 8.
Rysunek 8. Osoby nie poszukujące pracy w latach 1992-2000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Pozostałą grupę biernych zawodowo stanowią osoby poszukujące pracy, ale nie
gotowe do jej podjęcia. Kształtowanie się liczebności tej grupy prezentują natomiast
dane rysunku 9.
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Rysunek 9. Osoby poszukujące pracy, ale nie gotowe do jej podjęcia w latach 19922000 (tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

Interesującym wydaje się także poznanie z kolei przyczyn nieposzukiwania pracy przez biernych zawodowo (rysunek 10).
Rysunek 10. Osoby nie poszukujące pracy według przyczyn nieposzukiwania pracy
(tys. osób)
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Źródło: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1997; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej
Polskiej, GUS, Warszawa 2001.
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Z rysunku 10 wynika, że najczęściej występującą przyczyną nieposzukiwania
pracy jest nieodpowiedni wiek, ale także choroba lub niesprawność oraz nauka i uzupełnianie kwalifikacji.
Mniejsze znaczenia mają tu takie przyczyny, jak: obowiązki rodzinne, niechęć
do podjęcia pracy, czy wreszcie zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy.
Warto ponadto zauważyć, że w badanych latach rozkład wyżej wymienionych przyczyn był dość podobny i niemal nie ulegał zmianom w czasie.

3. Podsumowanie
Powyższe rozważania prowadzą do następujących wniosków. Z jednej strony
należy się spodziewać przyrostu zasobów siły roboczej ze względu na wejście w wiek
produkcyjny kolejnych roczników młodzieży. Z drugiej jednak strony ciągle spada
aktywność zawodowa ludności i znaczna część przechodzi do zasobu biernych zawodowo. Są to zatem dwie współwystępujące i przeciwne tendencje na rynku pracy po
stronie podaży. Trudno jednoznacznie określić, która z tych tendencji będzie miała
przeważające znaczenie, ale w obliczu wciąż rosnącego bezrobocia można oczekiwać,
że to wejście młodzieży do zasobów pracy jest tendencją dominującą i niosącą powiększanie się zasobów podaży pracy w gospodarce.
Problem jaki się tu pojawia to zagospodarowanie tych nowych, rosnących zasobów pracy. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i wysokości produktu krajowego, ważnym jest by zasoby te włączyć w wytwarzanie dochodu narodowego i jednocześnie nie zakłócać efektywności zatrudnienia. Wzrost zasobów pracy to zatem korzystny warunek dla powiększania produktu krajowego, ale jednocześnie aby przeciwdziałać bezrobociu należy aktywizować te nowe zasoby pracy poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy w gospodarce w sposób racjonalny. Wzrost potencjału pracy
niesie zatem wzrost potencjalnego dochodu narodowego, jaki może wytworzyć gospodarka. Problem jednak w tym, by efektywnie wykorzystać ten potencjał bez obniżania
wydajności pracy, co jest ważne zwłaszcza w długim okresie.
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Kobiety na rynku pracy: sytuacja w Polsce na tle krajów
Unii Europejskiej
1. Uwagi wstępne
Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce, które nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych, znacznie zmieniły sytuację na rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych kierunków tych zmian w odniesieniu do sytuacji kobiet polskich. Punktem odniesienia będzie sytuacja kobiet z krajów Unii Europejskiej, do której Polska wkrótce niebawem przystąpi. Za podstawowe mierniki
sytuacji kobiet na rynku pracy uznano aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie
oraz płace jako cena pracy1. Dlatego w pierwszej części zostaną przedstawione dane
dotyczące poziomu, zmian oraz determinant aktywności zawodowej, w części drugiej –
problemy zatrudnienia i bezrobocia, a w części trzeciej – wynagrodzenia wśród kobiet.
Okres analizy porównawczej to lata dziewięćdziesiąte, czyli od 1990 do 1999 roku,
jednak z tym, że w niniejszym artykule zaprezentowane zostały wskaźniki tylko z
wybranych lat. Przedstawione współczynniki dobrano zarazem tak, aby można było
ukazać jak najwięcej danych o sytuacji kobiet na rynku pracy.
W przeprowadzonej analizie wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie, a przede wszystkim wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (zgodnego ze standardami międzynarodowymi), wyniki badań opinii
społecznej Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie oraz w mniejszym zakresie dane pochodzące z badań Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.

2. Aktywność zawodowa wśród kobiet – poziom, kierunki zmian oraz
determinanty
W latach dziewięćdziesiątych można dostrzec dwie podstawowe cechy aktywności zawodowej wśród kobiet. Po pierwsze, poziom aktywności zawodowej kobiet
kształtował się znacznie poniżej poziomu aktywności ekonomicznej mężczyzn. Po
drugie, w okresie tym odnotowano dość znaczny spadek aktywności zawodowej kobiet. Tendencja ta dostrzegalna była nie tylko wśród kobiet, ale i także wśród mężczyzn.

1

W. Jarmołowicz, Rynek a płace. Problemy i dylematy teorii i polityki płac, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Seria I, nr 222”, Poznań 1994, s. 49-50.
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Tabela 1.

Współczynniki aktywności zawodowej w krajach Unii Europejskiej i w
Polsce w latach 1992, 1995 i 1999

Kraje
Szwecja
Dania
Finlandia
Polska˚
W. Brytania
Portugalia
Niemcy
Austria
Francja
Luksemburg
Holandia
Belgia
Irlandia
Włochy
Hiszpania
Grecja

K
79,8
75,8
67,8
66,4
65,3
62,0
60,3
58,9
58,9
57,3
55,0
49,6
43,6
43,5
43,0
42,3

1992
M
84,0
83,5
74,0
80,2
84,7
83,5
78,2
78,3
73,4
93,5
79,0
71,4
77,9
76,0
76,9
73,1

O
81,9
79,7
70,9
73,2
75,1
72,5
69,4
68,7
66,1
75,7
67,2
60,6
60,8
59,6
59,9
57,7

K
57,5
56,2
51,1
52,4
49,5
47,7
49,4
48,2
35,9
48,3
40,5
39,9
33,9
35,4
35,5

1995
M
72,1
66,3
66,5
71,2
67,8
68,6
70,5
63,4
66,4
70,4
61,2
68,4
61,9
61,9
64,4

O
64,6
61,1
58,4
61,5
58,1
57,7
59,4
55,4
50,8
59,2
50,5
53,9
47,4
48,2
49,2

K
56,4
60,0
58,1
49,7
53,6
52,9
49,0
49,5
48,9
40,8
53,1
43,2
46,0
35,4
37,5
38,9ª

1999
M
65,6
71,8
68,2
64,3
70,5
70,5
67,4
69,4
63,3
64,1
72,2
61,2
70,2
61,8
62,3
64,0ª

O
60,9
65,8
63,0
56,6
61,9
61,3
57,9
59,0
55,8
52,2
62,5
51,9
57,9
48,1
49,4
51,0ª

Objaśnienia: ª 1998 r.; ˚ Na podstawie BAEL – 1995 r. i 1998 r. – listopad, 1999 r. – IV kwartał; K –
kobiety, M – mężczyźni, O – ogółem.
Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 1995, s. 170; Rocznik Statystyczny Pracy, GUS,
Warszawa 2001, s. 249.

W tablicy 1 ukazano współczynniki aktywności zawodowej w Polsce na tle Unii
Europejskiej w podziale na płeć w wybranych okresach. Niższa aktywność zawodowa
kobiet jest cechą charakterystyczną nie tylko dla sytuacji w Polsce, ale także dla
wszystkich krajów Unii Europejskiej2. Stan taki uwarunkowany jest przede wszystkim
czynnikami fizjologiczno-rodzinnymi. Ponadto, pomimo zmian w zakresie prawa
pracy dotyczących prawa do korzystania z urlopów wychowawczych zarówno przez
matkę, jak i przez ojca dziecka (od 1991 roku), to najczęściej jednak kobieta decyduje
się na podjęcie urlopu wychowawczego, który wiąże się z częściową lub stałą dezaktywizacją kobiet. Część kobiet po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, potem wychowawczego, decyduje się na pozostanie w domu, co wpływa na ich niższą aktywność ekonomiczną. Niewątpliwie decyzje te silnie determinowane są także poziomem
wykształcenia. Wyższemu poziomu wykształcenia towarzyszy z zasady wyższy poziom aktywności zawodowej3.

2
3

Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 2001, s. 249. Porównaj także sytuację w innych krajach
świata: Yearbook of Labour Statistics, International Labour Office, Genewa 1996, s. 11-30.
B. Kalinowska-Nawrotek, Aktywność zawodowa kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych oraz jej
determinanty w: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, W. Jarmołowicz (red.),
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 12”, Poznań 2001, s. 170-172.
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Wraz ze zmianą poziomu wykształcenia zmieniają się najważniejsze przyczyny,
dla których kobiety aktywizują się zawodowo. Dla kobiet słabiej wykształconych
najważniejsze są względy finansowe, dla kobiet lepiej wykształconych – samorealizacja, możliwość wykorzystania nabytej wcześniej wiedzy4.
Zjawisko dezaktywizacji kobiet w Polsce rozpoczęło się wraz z przejściem od
gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej. Spadek wskaźników
aktywności ekonomicznej kobiet był spowodowany wieloma czynnikami. Jako podstawowe przyczyny dezaktywizacji A. Kurzynowski wymienia między innymi: wydłużanie się okresu kształcenia, przerwy w zatrudnieniu z powodu urlopów wychowawczych, wcześniejsze emerytury i renty inwalidzkie5. Można tu także dodać, że wiążą
się one jednakże przede wszystkim ze zmianami w gospodarce polskiej wynikającymi
z transformacji systemowej, która doprowadziła do likwidacji wielu stanowisk pracy6.
W okresie gospodarki centralnie zarządzanej, rozwiązania w sferze polityki rodzinnej, głównie poprzez oferowanie pomocy w zakresie wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych poprzez publiczne instytucje usług społecznych (żłobki, przedszkola, szkoły oraz instytucje organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży),
przyspieszały rozwój aktywizacji zawodowej kobiet. Okres transformacji natomiast
przyniósł w tej dziedzinie niekorzystne zmiany. Nastąpiła decentralizacja uprawnień
państwa w zakresie organizacji i finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych
i przekazanie tych zadań samorządom terytorialnym, co wpłynęło na redukcję liczby
placówek opiekuńczo-wychowawczych w szczególności dla małych dzieci7.
W porównaniu do krajów Unii Europejskiej poziom aktywności zawodowej kobiet polskich kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie. W szczególności na
początku lat dziewięćdziesiątych – tylko w trzech spośród krajów UE, tj. w Szwecji,
Danii i Finlandii, odnotowano wyższy współczynnik aktywności ekonomicznej niż w
Polsce. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych aktywność zawodowa wśród kobiet polskich spadła na tle krajów UE, co wynikało z ogólnej dezaktywizacji ludności w Polsce w tym okresie. Poza wymienionymi już państwami, także w Wielkiej Brytanii i
Portugalii można było zaobserwować wyższą aktywność zawodową kobiet. Jednak
pomimo tych zmian, współczynnik aktywności ekonomicznej Polek można uznać za
relatywnie wysoki na tle krajów UE, co poniekąd związane jest z koniecznością akty4

5

6

7

Postawy wobec pracy i aspiracje zawodowe kobiet, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii
Społecznej, Warszawa 1993; Aspiracje zawodowe kobiet a życie rodzinne, Komunikat z badań CBOS,
Warszawa 1997.
A. Kurzynowski, Aktywność zawodowa kobiet a rodzina w: Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji, S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Raport Instytutu Pracy i
Spraw Socjalnych, Zeszyt nr 7, Warszawa 1995, s. 41, 48-49.
Otwieranie się słabo rozwiniętej gospodarki na rynki zagraniczne spowodowało wzrost importu
bardziej konkurencyjnych produktów zagranicznych i upadek części mniej konkurencyjnych producentów krajowych, co było połączone z likwidacją wielu stanowisk pracy. Por.: E. Kryńska, Dylematy
polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 28; Opinie o przyczynach bezrobocia i bezrobotnych, Komunikat z badań Cetnrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
1998, s. 4.
Więcej na ten temat: B. Balcerzak-Paradowska, Publiczne instytucje usług społecznych a rodzina w:
Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w dniu
15.05.1997, Raport IPiSS, Zeszyt nr 13, Warszawa 1997, s. 59-60.
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wizacji zawodowej tak mężczyzn, jak i kobiet z racji niskiego poziomu płac realnych
w Polsce.

3. Zatrudnienie i bezrobocie wśród kobiet
3.1.

Wpływ zmian PKB na zmiany w poziomie zatrudnienia i bezrobocia

Prowadzone dotychczas rozważania uwzględniały cechy charakterystyczne globalnej podaży zasobów pracy kobiet. Globalną podaż pracy dzieli się na osoby pracujące oraz bezrobotne. W pierwszej kolejności warto zatem również rozważyć, jak
produkt krajowy brutto (PKB) determinuje zmiany w zakresie zatrudnienia i bezrobocia.
Liczba zatrudnionych, tak kobiet, jak i mężczyzn, silnie jest uzależniona od koniunktury gospodarczej i tempa wzrostu PKB. Pośrednio mówi o tym prawo Okuna8,
zgodnie z którym zmiany stopy PKB implikują zmiany stopy bezrobocia, a więc i
decydują o poziomie zatrudnienia. Zatem zmiany zatrudnienia i ich dynamika w dużej
mierze uzależniona jest od zmian PKB.
Z największym spadkiem PKB w Polsce mieliśmy do czynienia w latach 19901991. W tym czasie najsilniej spadała też i liczba osób pracujących, przy czym widać,
że spadek liczby pracujących kobiet był głębszy niż u mężczyzn. W latach 1992-1993
PKB zaczął powoli rosnąć, zaś zatrudnienie ogółem w dalszym ciągu malało, ale coraz
wolniej. W 1993 roku odnotowano nawet mały wzrost liczby pracujących kobiet. Od
1994 do 1997 roku wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył wzrost przeciętnej liczby pracujących. Natomiast w latach 1998-1999 ponownie zatrudnienie
zaczęło spadać9, przy czym liczba pracujących kobiet spadła dopiero w 1999 roku.
Na podstawie poniższych danych nasuwają się następujące wnioski. Po pierwsze, wzrost liczby ogółu pracujących nie następował natychmiastowo, lecz z pewnym
opóźnieniem w stosunku do wzrostu PKB. Opóźnienie to – roczne, a nawet dwuletnie
– miało różne podłoża. Z jednej strony, wynikało z tego, że pracodawcy nie od razu
zwiększają liczbę zatrudnionych, lecz na początku starają się wykorzystać pracę w
godzinach nadliczbowych. Z drugiej strony, lata dziewięćdziesiąte dla polskiej gospodarki to okres transformacji, który w szczególności w początkowym stadium (lata
1990-1994) był związany m.in. ze stopniowym ujawnianiem się bezrobocia ukrytego.
Drugi wniosek, który nasuwa się przy analizie zależności pomiędzy zmianami PKB a
zmianami liczby pracujących, dotyczy różnych reakcji zmian liczby pracujących w
zależności od płci. A mianowicie zmiany liczby pracujących kobiet następowały
znacznie szybciej niż zmiany liczby pracujących mężczyzn. Można mówić nawet o
rocznej różnicy w reakcjach, tzn. zmiany liczby pracujących kobiet następowały z
około rocznym opóźnieniem, zaś mężczyzn – z co najmniej dwuletnim.

8
9

Kompendium wiedzy o gospodarce, E. Cyrson (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaPoznań 1996, s. 86-87.
E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001,
s. 162-165.
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Rysunek 1. Stopa wzrostu PKB i stopa wzrostu liczby pracujących (kobiet,
mężczyzn i ogółem) w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.
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Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1990-2000, GUS, Warszawa 1990-2000; por.:
E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001,
s. 163.

Odniesienie prawa Okuna do gospodarki polskiej należy interpretować z dużym
dystansem z racji dość nietypowej sytuacji zmian systemowych w tym czasie. Swoboda i ostrożność powinny polegać przede wszystkim na powściągliwości w formułowaniu konkretnych zależności liczbowych. Wszakże warto jednak sprawdzić zależność
pomiędzy zmianami stopy wzrostu PKB oraz zmianami stopy bezrobocia w Polsce.
Na rysunku 2 przedstawiono stopę wzrostu PKB oraz zmiany stopy bezrobocia
dla kobiet, mężczyzn i ogółem od 1993 do 1999 roku. Generalnie można powiedzieć,
że wzrostowi PKB towarzyszył z reguły spadek stóp bezrobocia. Podobnie jednak jak i
w przypadku reakcji zmian zatrudnienia na zmiany PKB, tak i w tym przypadku, także
zauważa się pewne opóźnienia w zmniejszaniu się stopy bezrobocia. Tendencja do
przedłużania się bezrobocia, która pojawia się pomimo poprawy koniunktury gospodarczej, nazywana jest efektem histerezy10. Efekt ten widoczny jest w tym, że stopa
bezrobocia spadała z pewnym opóźnieniem w stosunku do wzrostu PKB. Nie można
już jednak stwierdzić, że stopa bezrobocia wśród kobiet spadała szybciej czy wolniej
niż wśród mężczyzn. Zbadanie takiej zależności wymagałoby rozważenia dłuższego
okresu, a także zastanowienia się nad zmianami struktury bezrobocia według płci.

10

B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, przekład: A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 339-341.
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Rysunek 2. Stopa wzrostu PKB oraz zmiany stopy bezrobocia dla kobiet, mężczyzn i
ogółem w Polsce w latach 1993-1999
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Pracy z lat 1995, 1999, 2001 oraz
Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1994-2000, GUS, Warszawa 1994-2001.

3.2.

Charakterystyka zatrudnienia kobiet

Podobnie jak w przypadku aktywności zawodowej, liczba pracujących kobiet
była niższa od liczby pracujących mężczyzn w latach dziewięćdziesiątych i dotyczy to
nie tylko Polski, ale i krajów UE11.
Abstrahując od porównania poziomu i dynamiki zmian zatrudnienia kobiet i
mężczyzn w badanym okresie, warto zwrócić uwagę na dwa dość istotne, z punktu
widzenia dalszej analizy, czynniki różnicujące zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Po
pierwsze, liczba pracujących kobiet z wykształceniem co najmniej średnim, tzn. z
wykształceniem wyższym, policealnym i średnim zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym, była w latach dziewięćdziesiątych wyższa od analogicznej liczby pracujących mężczyzn o ponad 20%. Dla przykładu w 1996 roku odsetek kobiet z wykształceniem co najmniej średnim wyniósł w Polsce 66%, zaś dla mężczyzn – 39%, natomiast w 1999 roku liczby te wynosiły analogicznie: prawie 71% i 45%. Świadczy to o
tym, że pracujące kobiety, mimo że jest ich mniej, to jednak są lepiej wykształcone. Po
drugie, szczególną uwagę należy zwrócić na stan zatrudnienia kobiet i mężczyzn
według sekcji. Najwięcej kobiet pracowało w działalności produkcyjnej, ochronie
zdrowia i opiece socjalnej, zaś najmniej – w rybołówstwie i rybactwie oraz górnictwie
i hutnictwie12.

11
12

Por.: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1999; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2001.
Por.: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1999.
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3.3.

Charakterystyka bezrobocia wśród kobiet

Kształtowanie się bezrobocia wśród kobiet w Polsce w latach dziewięćdziesiątych można określić co najmniej trzema właściwościami. Po pierwsze, poziom bezrobocia wśród kobiet był znacznie wyższy niż wśród mężczyzn. Po drugie, stopa bezrobocia dla kobiet wykazywała w latach dziewięćdziesiątych tendencję wzrostową. Po
trzecie, znacznie zwiększyła się różnica pomiędzy stopami bezrobocia wśród kobiet i
mężczyzn na niekorzyść kobiet.
Tabela 2.

Stopa bezrobocia według płci w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w
latach 1992, 1995 i 1999

Kraje
Hiszpania
Irlandia
Polska˚
Włochy
Francja
Grecja
Finlandia
Dania
Belgia
Niemcy
W. Brytania
Holandia
Portugalia
Szwecja
Luksemburg
Austria

K
25,6
15,9
15,2
13,6
13,0
12,9
10,5
10,3
10,2
8,5
7,6
7,4
4,9
4,7
2,8
-

1992
M
14,5
15,1
12,4
6,8
8,4
4,9
15,5
8,6
5,3
5,2
11,8
4,4
3,6
6,9
1,7
-

O
-

K
30,3
12,1
14,4
16,2
14,1
13,8
16,2
8,6
12,2
9,6
6,9
8,7
7,8
7,4
4,4
4,9

1995
M
18,0
11,9
12,1
9,2
10,0
6,2
17,8
5,6
7,3
7,1
10,1
6,1
6,5
8,8
2,1
3,9

O
22,7
12,0
13,1
11,8
11,9
9,1
17,0
7,0
9,3
8,2
8,7
7,2
7,1
8,1
2,9
4,3

K
23,0
5,4
18,1
16,3
14,0
16,5x
12,5
5,9
10,2
9,2
5,2
4,9
5,2
6,8
2,8
4,8

1999
M
10,9
5,9
13,0
8,8
10,5
7,0x
11,0
4,5
7,5
8,6
6,9
2,7
4,2
8,3
1,8
4,7

O
15,7
5,7
15,3
11,7
12,1
10,8x
11,7
5,1
8,7
8,9
6,2
3,6
4,6
7,6
2,2
4,7

Oznaczenia symboli: x – 1998 r.
Stopa bezrobocia – jako przeciętna w roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 1995, GUS, Warszawa 1995, s. 178-179; Rocznik Statystyczny Pracy
2001, GUS, Warszawa 2001, s. 261-262.

Stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa aniżeli analogiczny wskaźnik dla
mężczyzn w badanym okresie. Nie jest to niestety żaden ewenement, jeżeli chodzi o
porównanie sytuacji kobiet polskich do kobiet z krajów Unii Europejskiej. W tablicy 2
przedstawiono stopę bezrobocia według płci w krajach UE i w Polsce w latach 1992,
1995 i 1999. W większości krajów stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa niż dla
mężczyzn. Częściowo wynika to z faktu występowania zjawiska tzw. dyskryminacji
statystycznej kobiet w momencie przyjmowania do pracy.
Z dyskryminacją statystyczną spotykamy się zaś m.in. przy dokonywaniu oceny
przez firmę, która przyjmuje kandydata na pracownika na podstawie przeciętnej pro-
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duktywności grupy, do której należy13. Z góry zakłada się, że kobiety są mniej produktywne, chociaż nie dokonuje się odpowiednich testów, które mogłyby potwierdzić lub
wykluczyć ten fakt. Stąd też m.in. w większości krajów stopa bezrobocia wśród kobiet
jest wyższa aniżeli wśród mężczyzn. Źródłem dyskryminacji statystycznej jest niedoskonała informacja o rynku pracy. Dlatego jednym ze sposobów na polepszenie sytuacji jest dostarczanie właściwej informacji do firm, a także walka ze stereotypami14.
Korzystnymi wyjątkami z punktu widzenia poziomu bezrobocia wśród kobiet na
tle mężczyzn, były Szwecja, Wielka Brytania oraz Finlandia (poza 1999 rokiem) i
Irlandia (tylko w 1999 roku).
Poziom bezrobocia wśród kobiet polskich na tle krajów UE w latach dziewięćdziesiątych kształtował się na bardzo wysokim poziomie i jest to bardzo niepokojącym
zjawiskiem. Wyższą stopę bezrobocia odnotowano tylko w Hiszpanii oraz w Irlandii
(w 1992 roku), Włoszech, Finlandii (w 1995 roku). Tak niekorzystne wskaźniki sugerują dość słabą pozycję kobiet na polskim rynku pracy, szczególnie w porównaniu z
krajami UE. M. Socha i U. Sztanderska wskazują na dużą częstotliwość odpływów
kobiet poza siłę roboczą oraz dyskryminację ze strony pracodawców obawiających się
utraty nakładów, jakie trzeba ponieść w związku z ich zatrudnieniem i szkoleniem jako
na główne przyczyny tak wysokiej stopy bezrobocia wśród kobiet polskich. Jednocześnie też zwracają uwagę na duży udział w bezrobociu długookresowym kobiet, które
powracają na rynek pracy po przerwie15. Potwierdza to wcześniej wymienioną hipotezę
histerezy E. Phelpsa, według której jedną z przyczyn opóźnień w spadku stopy bezrobocia jest ubytek kapitału ludzkiego16.
I ostatnia kwestia, która wydaje się najbardziej niepokojąca. W latach dziewięćdziesiątych widać wyraźny wzrost różnicy pomiędzy stopami bezrobocia wśród kobiet
i mężczyzn na niekorzyść kobiet. Wynikało to m.in. z większego udziału bezrobocia o
charakterze długookresowym wśród kobiet niż wśród mężczyzn17. Pomimo, że udział
bezrobocia długotrwałego wśród kobiet polskich był poza 1992 rokiem niższy niż
wśród pań z UE, to jednak w Polsce można zauważyć dużo gorsze niż w UE relacje
bezrobocia długookresowego w zależności od płci. Na przykład w 1995 roku bezrobocie długotrwałe wśród kobiet w Polsce było wyższe aż o 8,6 punktu procentowego niż
wśród mężczyzn, zaś w UE – zaledwie o 1,8 punktu. W 1999 roku proporcje te nieco
się poprawiły i wyniosły odpowiednio: 3,8 i 2,518.

13
14

15
16

17
18

R. G. Ehrenberg, R. s. Smith, Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Wyd. Addison
Wesley Longman, New York 2000, s. 440-444.
Por. N. Adnett, European Labour Markets: analysis and policy, Addison Wesley Longman Limited,
London 1996, s. 176-178; D. Bosworth, P. Dawkins, T. Stromback, The Economics of the Labour
Market, Addison Wesley Longman Limited, London 1996, s. 335, 342.
M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000, s. 306.
Szerzej na temat koncepcji ubytku kapitału: J. Stasiak, Bezrobocie długookresowe a odpływy z bezrobocia w: Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, E.
Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 96-98.
M. Socha, U. Sztanderska, op. cit., s. 252-256.
Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1999; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2001.
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4. Wynagrodzenia za pracę kobiet
W Polsce w latach dziewięćdziesiątych w większości przekrojów cech społeczno-demograficznych oraz zawodowych takich, jak: poziom wykształcenia, wiek, staż
pracy czy też grupy zawodowe, płace kobiet były niższe niż mężczyzn. Jest to tym
bardziej znaczące, że kobiety były lepiej wykształcone i częściej wykonywały pracę
wymagającą wyższych kwalifikacji19.
Z. Jacukowicz stwierdza, że skoro kobiety niezależnie od posiadanego wykształcenia i zajmowanego stanowiska pracy, otrzymują niższe wynagrodzenie, oznacza to
występowanie dyskryminacji płacowej kobiet. Zjawisko to wynika m.in. w tradycji
opłacania pracowników, jak i też z akceptacji ze strony kobiet niższego wynagrodzenia20.
Wynagrodzenia za pracę kobiet nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej były niższe od odpowiednich wynagrodzeń mężczyzn. Relacje płac kobiet do płac
mężczyzn nie są jednak w poszczególnych krajach jednakowe. Wynagrodzenia kobiet
pełnozatrudnionych brutto za 1 godzinę pracy wyrażone jako procent wynagrodzeń
mężczyzn w 1995 roku w Polsce oraz krajach UE kształtowały się następująco:
Tabela 3.
Grecja
Holandia
Portugalia
Austria
Wielka Brytania
Hiszpania
Polska
Włochy

68,0 (a)
70,6
71,7
73,6 (b)
73,7
74,0
76,3 (c)
76,5

Francja
Niemcy (2)
Finlandia
Belgia
Luksemburg
Szwecja
Dania
Niemcy (1)

76,6 (d)
76,9
81,6
83,2
83,9
87,0
88,1
89,9

Objaśnienia: (a) – tylko w przemyśle, (b) – 1996, (c) – obliczono na podstawie wynagrodzeń miesięcznych, (d) – 1994; Niemcy podzielono na: Niemcy (1) – Niemcy Wschodnie, Niemcy (2) – Niemcy
Zachodnie, ze względu na znaczne różnice w rozwoju gospodarczym pomiędzy landami wschodnimi i zachodnimi (patrz uwagi metodologiczne – źródło jak niżej, s. 7).
Źródło: M. P. Benassi, Women’s earnings in the E. U.: 28% less than men’s, „Statistics in Focus, Population and social conditions” nr 3-6/1999, Eurostat, Luxembourg 1999, s. 4; obliczenia własne na
podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1996.

Najniekorzystniejsze, z punktu widzenia kobiet, relacje występowały w Grecji,
zaś najmniejsze różnice w relacjach płac ze względu na płeć – we wschodnich landach
Niemiec.
Zjawisko niższych płac kobiet wyjaśnia m.in. hipoteza segregacji zawodowej,
zgodnie z którą kobiety zatrudniane są w zawodach, które są niżej opłacane i pomimo
porównywalnego wykształcenia formalnego, otrzymują niższe wynagrodzenia. Jak już
19
20

Por. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 1999 r. w: Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 2000, s. 15 i dalsze.
Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i
Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 104.
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zauważono wcześniej, kobiety były i są w Polsce lepiej wykształcone niż mężczyźni,
co dodatkowo świadczy o jeszcze większym stopniu dyskryminacji płacowej kobiet,
gdyż lepsze wykształcenie kobiet nie miało przełożenia na ich wyższe zarobki.
Podobną do koncepcji segregacji zawodowej, a jednocześnie wyjaśniającą dyskryminację kobiet, jest idea dualnego rynku pracy. Według tej tezy rynek pracy jest
podzielony na dwa sektory, z których pierwszy oferuje atrakcyjniejsze warunki pracy
aniżeli sektor drugi, czyli wyższe wynagrodzenia, trwałość zatrudnienia, większe
szanse na awans, lepsze warunki pracy itp. Mężczyznom oferuje się najczęściej miejsca pracy w pierwszym sektorze, natomiast kobietom – w tym drugim. Potwierdzeniem
sprawdzania się tej idei w Polsce był, jak już wcześniej zwrócono uwagę, wysoki
współczynnik feminizacji, charakteryzujący takie sekcje gospodarki narodowej, jak
ochrona zdrowia i opieka socjalna czy edukacja, które oferowały stosunkowo niższe
płace aniżeli na przykład sekcja górnictwo i hutnictwo (najwyższy poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej) i gdzie niestety pracuje znikoma liczba kobiet21.

5. Podsumowanie
Okres transformacji polskiej gospodarki z centralnie zarządzanej w rynkową
przyniósł wiele zmian. Niewątpliwie można wskazać wiele pozytywnych zmian w
odniesieniu do sytuacji kobiet takich, jak chociażby przejście od rynku sprzedawcy i
niedoborów do zrównoważonego rynku nabywcy22, co uwolniło kobiety od konieczności wystawania w kolejkach w sklepach. Jeżeli jednak chodzi o pozycje kobiet na
rynku pracy, to można tu zauważyć wiele niekorzystnych zmian.
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o procesie dezaktywizacji zawodowej
kobiet w latach dziewięćdziesiątych. Pozytywnym faktem jest to, że pomimo znacznego spadku poziomu aktywności zawodowej kobiet w Polsce, poziom ten na tle kobiet z
UE kształtował się w dalszym ciągu na stosunkowo wysokim poziomie.
Najbardziej niekorzystne z punktu widzenia kobiet zmiany można było zaobserwować w aspekcie bezrobocia, szczególnie w pierwszym okresie transformacji. W
drugiej połowie badanego okresu utrwaliła się natomiast niepokojąca tendencja, jaką
było zwiększanie się różnicy stóp bezrobocia wśród mężczyzn i kobiet na niekorzyść
tych drugich. Bezrobocie wśród kobiet miało charakter długookresowy i stagnacyjny –
można zatem stwierdzić, że efekt histerezy dotyczy w większym stopniu kobiet niż
mężczyzn.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to możemy mówić za J. S. Millem o „upośledzonej” pozycji kobiet na polskim rynku pracy. Pomimo lepszego przeciętnie wykształcenia, kobiety średnio zarabiają o około jedną czwartą mniej niż mężczyźni, co
niestety jest zjawiskiem powszechnym w Europie. Najbardziej przekonywująco w
odniesieniu do polskiego rynku pracy, zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet, wyja-

21
22

Por.: Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 1995; Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa
1999.
W. Wilczyński, Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 31.
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śniają koncepcje segregacji i dualnego rynku pracy. Korzystną zmianą był wzrost
dochodów realnych, obserwowany od 1994 roku23.
I na koniec wypadałoby odnieść sytuację kobiet polskich do kobiet z Unii Europejskiej. Najlepszą pozycję kobiety polskie zajmują w aspekcie aktywności zawodowej, nieco gorszą pod względem relacji płac kobiet do mężczyzn, zaś najtrudniejsza
sytuacja występowała w aspekcie bezrobocia.
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Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez programy pomocowe Unii Europejskiej
1. Wstęp
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowi wielkie wyzwanie dla naszego
kraju. Wpłynie ono na funkcjonowanie całej gospodarki, jej systemu prawnego, społecznego, politycznego. Polska stoi teraz na drodze podejmowania szeregu działań
dostosowawczych, niezbędnych do uzyskania członkostwa w Unii. Szczególnych
procesów dostosowawczych wymagają następujące sfery gospodarki Polski: handel
zagraniczny, polityka regionalna, polityka pieniężna i walutowa, polityka rynku pracy i
polityka społeczna.
Celem mojego referatu jest zwrócenie szczególnej uwagi na przystosowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których integracja gospodarcza będzie
bolesnym wyzwaniem i które dla sprostania konkurencji z firmami zagranicznymi będą
musiały podjąć ogromny wysiłek. Dlatego Unia Europejska skierowała szereg programów i funduszy wspierających rozwój tego sektora gospodarki, które ułatwią ten
trudny proces dostosowawczy i pomogą chociaż w części pozyskać niezbędne do
rozwoju tych firm środki finansowe.

2. Wspieranie rozwoju MSP celem polityki regionalnej Unii Europejskiej
Od kilku lat w Polsce prowadzone są działania mające na celu stworzenie krajowego systemu wspierania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę we
wspieraniu tego sektora gospodarki odgrywa Unia Europejska, która od 2000 roku
umożliwiła krajom kandydującym korzystanie z funduszy przedakcesyjnych, m.in.
reformowanego funduszu Phare1.
Dlaczego jednym z priorytetów polityki regionalnej Unii Europejskiej jest możliwość wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Ostatnie kilka lat
pokazało bowiem widoczną ekspansję tego sektora gospodarki w Polsce. Nie ulega
wątpliwości, że silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw daje szansę efektywniejszego funkcjonowania większych podmiotów gospodarczych, a jak wiadomo
podstawowe znaczenie odgrywają głównie czynniki makroekonomiczne. Czynniki
regionalne zawsze będą pełniły funkcje uzupełniające dla ogólnego poziomu konku-

1

C. Lusiński, M. Tarczewska-Szymańska, J. Królikowski, Pozyskiwanie wsparcia finansowego z
funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2000,
s. 25.
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rencyjności, aczkolwiek ich znaczenie w polskiej gospodarce wciąż rośnie2. Jedynie
przeprowadzenie odpowiednich i niezbędnych działań dostosowawczych MSP we
wszystkich regionach Polski przyczyni się do budowania nowoczesnej gospodarki
Polski, wzmacniania siły konkurencyjnej regionów, a co za tym idzie zatrze różnice,
które niestety nadal są szeroko widoczne i trudne do zaakceptowania w europejskim
kontekście politycznym, ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym. Uzyskanie
dostępu do środków pomocowych UE to jedyna szansa na to, aby i nasze polskie
przedsiębiorstwa mogły działać w warunkach globalnej konkurencji. Celem wszelkich
programów pomocowych UE dotyczących wsparcia rozwoju MSP w Polsce jest zatarcie różnic regionalnych, pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przede wszystkim na
terenach, gdzie małe firmy mają niewielkie szanse na rozwój bez pomocy z zewnątrz.
Dlatego, uznając wsparcie MSP za jeden z ważniejszych celów programowych UE,
chciałabym zwrócić szczególną uwagę i skupić się stricte na tym problemie, przedstawić założenia programowe UE oraz stosunek polskich przedsiębiorców do tego typu
wsparcia i korzyści jakie mogą odnieść przedsiębiorstwa korzystając z dostępu do
środków unijnych.
W związku z brakiem w polskim systemie prawnym formalnej definicji „małych
i średnich przedsiębiorstw” Polska zobowiązała się do wprowadzenia do 31 grudnia
2002 roku definicji podobnej do tej, która jest stosowana w prawodawstwie UE.
Obowiązująca w prawodawstwie UE definicja małych i średnich przedsiębiorstw została stworzona w latach osiemdziesiątych. Na jej podstawie wprowadzono
w UE programy ich wspomagania, których zadaniem jest ujednolicenie procedur
administracyjnych, koordynacja regulacji podatkowych, a także prawodawstwa w
zakresie pomocy publicznej, zamówień rządowych i polityki celnej.
Określenie „małe i średnie przedsiębiorstwa” (MSP) obejmuje trzy grupy przedsiębiorstw: najmniejsze (do 5 pracowników), małe (6-50 pracowników) i średnie (51250 pracowników). Są one silnie zróżnicowane wewnętrznie, znacznie różnią się też
czynniki rozwoju poszczególnych typów MSP – o czym często się zapomina, kiedy
mówi się o jednolitej polityce wobec całego tego sektora. MSP w Polsce zatrudniają
około 60% pracujących poza rolnictwem, w krajach Unii Europejskiej – ok. 66%.
Jednostki najmniejsze, głównie zakłady osób fizycznych, w Polsce zatrudniają
około 40% pracowników MSP, a w krajach UE – połowę. W stosunku do ogółu pracujących poza rolnictwem jest to odpowiednio 23% i 39%3.
W dniach 3-14 września 2001 roku GfK Polonia przeprowadziła na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości badania mające na celu określenie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentami byli właściciele bądź kadra
zarządcza MSP.
Celem badania „Sytuacja małych przedsiębiorstw” było dostarczenie informacji
o sytuacji ekonomicznej podmiotów z sektora małych przedsiębiorstw. Dane miały
obejmować zarówno wybrane informacje dotyczące prowadzonej działalności (stan
posiadania, podstawowe dane finansowe, zakupy) jak i opinie przedsiębiorców na
2
3

S. Golinowska, E. Wyżykowska, Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, Fundacja Edukacji
Ekonomicznej, Warszawa 2000, s. 63.
P. Glikman, Przyszłościowi pracodawcy. Tworzenie miejsc pracy w małych i średnich firmach kosztuje
znacznie mniej niż w wielkich przedsiębiorstwach, „Rzeczpospolita”, 3 marca 2001.
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temat otoczenia, w którym prowadzą swoje firmy. Dodatkowo przedsiębiorcy mieli
ocenić konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania ich firm.
Badaniem zostały objęte firmy zatrudniające do 50 osób z pięciu branż:
• usługi turystyczne,
• obsługa nieruchomości, informatyka, działalność prawnicza, rachunkowość, doradztwo, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wynajem maszyn i samochodów, itp.
• budownictwo,
• działalność produkcyjna,
• handel hurtowy i detaliczny, drobne naprawy.
Firmy były zlokalizowane w trzech regionach:
• centralnym, obejmującym województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i
łódzkie,
• wschodnim, obejmującym województwa: małopolskie, podkarpackie, podlaskie i
lubelskie oraz
• zachodnim, obejmującym województwa: dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubuskie i opolskie.
Ogółem zrealizowano 300 bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych, po
60 w każdej branży i po 100 w regionie.
Wejście do Unii Europejskiej jest postrzegane jako czynnik, który znacząco
wpłynie na sytuację firm. Ponad połowa badanych uważa, że integracja będzie miała
negatywny wpływ na działalność ich przedsiębiorstw. Za największe zagrożenie postrzegane jest zwiększenie konkurencyjności na rynku. Natomiast w aspektach pozytywnych respondenci wskazują otwarcie rynku, likwidację ceł oraz ogólną poprawę
koniunktury gospodarczej.
Rysunek 1. Opinia polskich przedsiębiorców na temat wpływu przystąpienia Polski
do Unii na sytuację ich firm
Czy wejście Polski do UE
zmieni sytuację Pana firmy?

17%
36%

trudno powiedzieć
poprawi
pogorszy
19%
28%

nie zmieni
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Pogorszenie sytuacji firmy ma być najczęściej spowodowane:
zwiększeniem konkurencji na rynku,
napływem tanich usług i towarów z zagranicy,
upadłością i likwidacją małych firm,
zwiększoną konkurencją cenową,
koniecznością posiadania atestów, licencji, certyfikatów, itp.
Zdaniem zwolenników integracji z Unią Europejską poprawa sytuacji ich firm
będzie związana z:
• otwarciem rynku, likwidacją ceł,
• poprawą koniunktury, zwiększeniem popytu, rozwojem branży,
• możliwością działania na zagranicznych rynkach, pracy za granicą,
• napływem kapitału4.
•
•
•
•
•

3. Instrumenty wsparcia rozwoju MSP w Polsce
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są finansowo wspierane w Polsce z funduszy
oferowanych przez rządy poszczególnych państw zachodnich na podstawie dwustronnych umów z Rządem Polskim, przez organizacje o charakterze lub zasięgu międzynarodowym jak Unia Europejska (program PHARE), UNDP, UNIDO, USAID, Bank
Światowy oraz ze środków budżetu państwa.
Pomoc zagraniczna wspierająca proces transformacji gospodarczej w Polsce
może mieć charakter grantów, subwencji, dotacji, darowizn oraz pożyczek i kredytów.
Kredyty i pożyczki udzielane przez sektor bankowy są najważniejszym źródłem
zewnętrznego finansowania podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich
przedsiębiorstw.
Instrumenty te oraz venture capital jako dominujące źródło kapitału inwestycyjnego stosowane są także przez międzynarodowe organizacje finansowe jak Bank
Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
Międzynarodowa Korporacja Finansowa. Zagraniczne linie kredytowe obsługiwane są
przez wybrane banki polskie.
Istotnym segmentem rynku finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw są dynamicznie rozwijające się instytucje leasingowe. Dysponują one znacznym kapitałem oraz wciąż rosnącym doświadczeniem w zakresie wspierania przedsięwzięć indywidualnych przedsiębiorców.
Ważnym instrumentem polityki regionalnej stają się powstające regionalne fundusze inwestycyjne. Ich założenie wymaga inicjatywy i kapitału podmiotów regionalnych, i to nie tylko organów władzy publicznej, lecz także prywatnych podmiotów
gospodarczych. Są to instytucje finansowe gromadzące kapitał udziałowców (inwestorów), a następnie inwestujące go w rokujące powodzenie przedsięwzięcia gospodarcze.
Regionalne fundusze inwestycyjne dostarczają MSP długoterminowego kapitału właścicielskiego, powodując podnoszenie ich wartości, wzmacnianie kondycji ekono4

Raport z badania Sytuacja małych przedsiębiorstw przeprowadzonego przez GfK Polonia w 2001 roku
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
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micznej, poprawę konkurencyjności, dostęp do nowych źródeł kapitału, do nowych
rynków, technologii oraz profesjonalnego doradztwa.
Najczęściej udzielaną formą pomocy zagranicznej jest pomoc techniczna (doradztwo, ekspertyzy, pomoc szkoleniowa i finansowa) stanowiąca wsparcie kapitałowo-inwestycyjne dla przedsiębiorstw.
Począwszy od 1990 zaczęły powstawać w Polsce lokalne pozabankowe instytucje wspierające finansowo MŚP. Oferowane przez nie zasilanie przyjmuje formy
pożyczek, poręczeń oraz venture capital. Część z tych instytucji powstała w wyniku
inspiracji władz lokalnych i z ich udziałem kapitałowym. Są to przede wszystkim
Agencje Rozwoju Regionalnego5.
W czasie realizacji programów pomocowych powstało szereg lokalnych funduszy poręczeń kredytowych, których oferta umożliwia łatwiejszy dostęp MSP do kredytów bankowych oraz przyczynia się do stabilizacji lokalnego czy też regionalnego
rozwoju gospodarczego. W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości zbudowana została w Polsce, sieć Krajowego Systemu Usług dla MSP zrzeszająca aktualnie
136 lokalnych i regionalnych ośrodków wspierania biznesu, świadczących usługi
doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe6.

4. Programy pomocy przedakcesyjnej UE wspierające małą i średnią
przedsiębiorczość
Program PHARE stanowi największy program realizowany w Polsce ze środków pomocy bezzwrotnej. Celem programów UE adresowanych do małych i średnich
przedsiębiorstw jest promocja przedsiębiorczości, pobudzanie działalności inwestycyjnej firm, aktywizowanie lokalnej społeczności, podnoszenie konkurencyjności polskich MSP, rozszerzanie zasięgu ich działalności na rynku europejskim i w ostatecznym efekcie zwiększanie udziału sektora prywatnego w strukturze gospodarki.
Od roku 1998 nastąpiła reorientacja funkcjonowania programu PHARE. Program ten z instrumentu wspierającego transformację społeczno-gospodarczą w krajach
będących beneficjentami programu PHARE stał się instrumentem wspierającym proces
przygotowań krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej.
Ogólne ramy programu PHARE zostały uzupełnione o nowe elementy. Zasadnicza zmianę stanowi wprowadzenie nowego priorytetu „wsparcie inwestycyjne na rzecz
spójności gospodarczej i społecznej”. Część pomocy kierowana jest do nowo powstałych województw, przygotowując je zarazem do przyjmowania w przyszłości funduszy
strukturalnych.
„Zreformowany” PHARE przeznaczony jest na dofinansowanie projektów o
charakterze inwestycyjnym (IN – 70% środków) oraz projektów ze wszystkich sektorów dotyczących „Rozwoju Instytucjonalnego” (IB – 30%), które KE przeznaczyła na
działania przystosowawcze do wymogów członkostwa oraz regulacji prawnych. W
5

6

E. Dobrzyńska, A. Siadul, Programy i Fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 7.
Ibidem, s. 8.
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ramach komponentu „Rozwój instytucjonalny” realizowany jest tzw. twinning czyli
porozumienie bliźniacze zawierane pomiędzy instytucjami krajów kandydujących i ich
odpowiednikami w państwach członkowskich UE. Porozumienia te opierają się na
formule pobytów ekspertów (z reguły urzędników) z państw członkowskich w instytucjach krajów kandydujących. Umowy podpisywane są przez kraj kandydujący z wiodącym krajem partnerskim UE i Komisję Europejską. Ta forma współpracy, narzucona
krajom członkowskim oraz beneficjentom przez Komisje Europejską, stwarza dla
strony polskiej nowe możliwości korzystania z usług doradczych, ale przede wszystkim wymaga dużego zaangażowania zarówno finansowego jak organizacyjnego administracji polskiej. Strona polska zobowiązana jest do współfinansowania przedsięwzięć
twinningowych oraz do bezpośredniego udziału naszych służb administracyjnych w
projekcie – co dotychczas nie miało miejsca.
Reforma programu PHARE założyła także usprawnienia procedur, głównie procedur dotyczących cyklu programowania programów, odejście od realizacji programów sektorowych na rzecz programów horyzontalnych (problemowych), łączących
działania z zakresu kompetencji kilku resortów, oraz udział środków finansowych z
budżetu państwa na rzecz wspierania struktur instytucjonalnych (w tym ponoszenia
całości kosztów operacyjnych).
Celem priorytetowym było zintegrowanie pomocy dla MSP – przede wszystkim
zintegrowanie jej z polityką regionalną, ponieważ instrumenty wspierające rozwój
MSP nie mogły by działać w izolacji lecz muszą być uwzględniane w szerszych programach. Tak wiec programach (m.in. w projektach PHARE‘99, w programie SAPARD) skupiono uwagę na finansowania tych instrumentów pomocy MSP, które
wynikają z regionalnych strategii rozwoju oraz działań na rzecz restrukturyzacji wybranych gałęzi przemysłu i rolnictwa.
Potrzeba realizacji szeregu działań w zakresie wspierania rozwoju sektora MSP
została zgłoszona wśród priorytetów planowanych do wdrażania w „Narodowym
Programie Przygotowania do Członkostwa w UE” (NPPC), wyznaczającym kierunek
działań dostosowawczych oraz harmonogram ich realizacji w latach 1998-2000 r. oraz
w dokumencie rządowym „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 maja 1999 roku.
Oprócz Krajowego Programu PHARE, Polska będzie korzystała w nadchodzących latach ze stopniowo otwierających się programów i inicjatyw wspólnotowych w
zakresie współpracy międzyregionalnej i przygranicznej (współfinansowanych przez
kraje kandydujące) oraz z programów wielonarodowych, bezpośrednio związanych z
przejmowaniem wspólnego dorobku prawnego UE.
Wsparcie dla MSP będzie oferowane także w ramach uruchomionego przez KE
programu „Fundusze Finansowania dla MSP” (SME Finance Facility), stanowiącego
dodatkowe środki wspierające programy spójności gospodarczej i społecznej. Fundusze te z pewnością zachęcą banki oraz fundusze inwestycyjne do rozszerzenia ich
działalności na rzecz MSP poprzez tworzenie zachęt do współpracy technicznej oraz
udzielanie gwarancji.
Biorąc pod uwagę założenia polityki ekonomicznej UE na lata 2000-2006,
przewiduje się znacznie większą pomoc w ramach zreformowanego Programu PHARE (1,5 mld EUR rocznie na 10 kandydujących państw – z czego szacuje się, że Pol-
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ska może uzyskać 220-250 mln EUR rocznie) oraz wzrost nakładów służących rozwojowi regionalnemu, oferowanych przedsiębiorcom w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych: ISPA i SAPARD7.

5. „Małe i średnie przedsiębiorstwa” – Komponent Programu Spójność
społeczna i gospodarcza Phare 2002-2003
Jednym z komponentów programu Phare jest „spójność społecznogospodarcza”, w ramach którego utworzono szereg dokumentów programowych w
postaci programu operacyjnego, który w formie zintegrowanej łączy działania wspierające m.in. rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach spójności
społeczno-gospodarczej powstał program „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, który
stanowi także realizację rządowego programu „Kierunki działań rządu wobec małych i
średnich przedsiębiorstw do roku 2002”.
Głównym celem programu na poziomie horyzontalnym (ogólnopolskim) będzie
podnoszenie konkurencyjności sektora MSP a na poziomie regionalnym będzie tworzenie warunków dla pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego MSP i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze. Oba poziomy będą się uzupełniały
i zapewniały najbardziej racjonalne wykorzystanie środków.
W ramach instrumentów proponowanych w regionalnych zintegrowanych programach operacyjnych – część MSP szczególny nacisk powinien zostać położony na
zintegrowane instrumenty doradczo-finansowe. Zakłada się położenie szczególnego
nacisku na pomoc dla firm małych w zakresie tworzenia programów rozwoju firmy,
pomoc dla firm, które zamierzają podjąć lub rozwinąć działalność eksportową oraz
pomoc w zakresie komputeryzacji przedsiębiorstw i wykorzystania internetu do działalności gospodarczej.
Niezbędne jest także udostępnienie małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania oraz udzielanie im pomocy w początkowej fazie
działalności. W ramach programów operacyjnych wyróżniono 4 podstawowe priorytety rozwojowe dotyczące sektora MSP, których założenia omówione zostały poniżej.

5.1.

Priorytet 1 – Rozwój firmy

Polskie małe przedsiębiorstwa są ciągle jeszcze słabsze, pod względem ilości zatrudnionych pracowników, ich doświadczenia i kwalifikacji oraz wyposażenia technicznego, od tego typu firm w krajach Unii Europejskiej. Dlatego niezbędne jest udzielanie małym firmom pomocy w tworzeniu programów rozwoju firmy, prowadzenia
marketingu, podnoszeniu kwalifikacji itp., przygotowaniu do działania i konkurowania
na jednolitym rynku europejskim.
Pomoc, w ramach tego priorytetu, obejmie dotację na współfinansowanie doradztwa ogólnego i specjalistycznego, wdrażanie systemów zapewnienia jakości,
opracowanie biznes planu, usług marketingowych, usług w zakresie rozwoju zasobów
ludzkich i strategicznego wykorzystania usług finansowych i prawnych, dotację na
7

Ibidem, s. 9.
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działania marketingowe, w tym udział w ekspozycjach i targach krajowych oraz dotację inwestycyjną.

5.2.

Priorytet 2 – Rozwój firm eksportujących

Bilans handlu zagranicznego Polski ciągle jeszcze jest ujemny. Jednocześnie
tylko 48% wartości ogólnego eksportu towarowego pochodzi z sektora MSP, tylko
około 50 tys. MSP eksportuje swoje towary i usługi, więc możliwości rozwoju w tym
zakresie są olbrzymie. Jednak potrzebna jest wielostronna pomoc, ponieważ małe
firmy nie są przygotowane do prowadzenia wymiany handlowej z zagranicą. Brak im
wiedzy, kontaktów, promocji towarów itp.
Pomoc indywidualna obejmuje dotację na współfinansowanie ogólnego i specjalistycznego doradztwa eksportowego, opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstwa (PREP) i dotację inwestycyjną.
Pomoc grupowa obejmuje sesje szkoleniowe dla firm, które planują podjęcie
działalności eksportowej. Polega to na dotacji na współfinansowanie kosztów uczestnictwa w zintegrowanym pakiecie szkoleniowym i doradczym dla personelu (kadry
zarządzającej).

5.3. Priorytet 3 – Rozwój komputeryzacji przedsiębiorstw i wykorzystania
internetu w działalności gospodarczej
Internet daje dostęp do bardzo szerokiego grona potencjalnych klientów, dlatego
wyposażenie firmy w odpowiedni sprzęt to wielkie wyzwanie dla firm z sektora MSP.
Pomoc obejmie dotację na współfinansowanie doradztwa dla firm prowadzących
inwestycje związane z komputeryzacją firmy oraz wykorzystaniem internetu do celów
związanych z działalnością gospodarczą oraz dotację inwestycyjną.

5.4. Priorytet 4 – Rozwój regionalnych instytucji finansowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości i centrów technologicznych
Usługi finansowe oraz pomoc doradcza dla MSP powinna być zlokalizowana i
dostępna jak najbliżej zainteresowanego przedsiębiorstwa. Tylko regionalne i lokalne
fundusze pożyczkowe, inwestycyjne, doradcze instytucje itp. Znają najlepiej potrzeby
firm działających na danym terenie, najefektywniej i najszybciej mogą im nieść pomoc. Dlatego niezbędne jest rozwijanie w regionach instytucji finansowych, doradczych, centrów biznesu, technologii itp.
Pomoc polegać ma na współfinansowaniu kosztów doradztwa dla instytucji regionalnych i władz samorządowych w celu tworzenia instytucji wspierających rozwój
MSP takich jak: fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i inwestycyjne, centra doradcze,
centra szkoleniowe i informacyjne Euro-Info, inkubatory przedsiębiorczości, parki
technologiczne, hi-tech itp.
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5.5. III Wieloletni Program Unii Europejskiej dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
III Wieloletni Program dla MSP jest jednym z trzech komponentów programu
Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowany Program dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sektora Rzemiosła. Jest to pierwszy program Komisji Europejskiej, w którym
decyzją Rady Stowarzyszenia z dnia 5 listopada 1998 roku Polska uzyskała możliwość
udziału na zasadach analogicznych do krajów członkowskich. W latach 1999-2000
środki programu zostały wykorzystane na działania w obszarach8:
Rozwój sieci centrów Euro-Info – zadaniem sieci centrów Euro-Info jest udzielanie pomocy doradczej oraz informacji na temat UE, warunków i przepisów Wspólnot
Europejskich, umożliwienie polskim MSP nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych
za pośrednictwem systemów kojarzenia partnerów oraz organizowanie wyjazdów
przedsiębiorstw na targi. Na ten cel, w latach 1999-2000 zostało wydatkowane 500 000
EUR.
Rzemiosło (Craft) – działania w ramach komponentu koncentrowały się na
trzech podstawowych obszarach: kultura przedsiębiorczości, rzemiosło, małe i mikro
przedsiębiorstwa. W ramach programu polskie organizacje mogły uczestniczyć w
konkursie na pilotażowe działania promujące przedsiębiorczość w szkołach średnich
(w ramach programu „The Propagation of the Spirit of Enterprise in the Secondary
Schools in Wrocław Region”).
BC-Net (Business Cooperation Network) to jeden z głównych unijnych systemów informacyjnych dla przedsiębiorców, zawierający oferty handlowe, finansowe i
techniczne dotyczące współpracy gospodarczej. Celem BC-Net była promocja współpracy międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych poprzez dystrybucję ofert kooperacyjnych. W okresie
1999-2000 do systemu zostało wprowadzonych 175 ofert polskich firm. W wyniku
reorientacji działań oraz dokonaniu oceny efektywności systemu, Komisja Europejska
podjęła decyzję o zaprzestaniu wspierania w dotychczasowej formie systemu BC-Net z
dniem 31 grudnia 2000 r9.

6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucja krajowa najskuteczniej pozyskująca środki finansowe z UE na rozwój sektora MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła działalność 1
stycznia 2000 r. i jest następcą Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP działającej
w latach 1995-200010.

8
9
10

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, W. Dzierżanowski i M. Stachowiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 253.
Ibidem, s. 254.
Ibidem, s. 248.
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Tabela 1.

Główne programy realizowane prze Polską Fundacje MSP w latach 19962000

Lp

Nazwa programu

1.

Program Rozwoju Sektora Prywatnego
PHARE’91
Program Rozwoju Sektora Prywatnego
MPiH PHARE’91
Program Rozwoju Przedsiębiorczości w
Polsce STEP I PHARE 95
Program Rozwoju Przedsiębiorczości w
Polsce STEP II PHARE 96
Program Rozwoju Instytucjonalnych Struktur Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce
STEP-IFE

2.
3.
4.
5.

6.

Program Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw EXPROM II
Program Wsparcia Rozwoju Regionalnego
Regionów Warmii i Mazur oraz Podkarpacia
oraz współfinansowanie ze strony polskiej

7.

Okres
realizacji
1992-1996

Finansowanie
4 mln ECU

1996-1997

2,1 mln ECU

1995-1999

2,89 mln EUR

1997-2000

2,75 mln EUR

1997-2001

14,19 mln PLN

1996-2000

7,3 mln EUR

2000-2002

12,15 mln EUR
5,8 mln EUR

8.

Wspieranie uczestnictwa polskich MSP w
programach Unii Europejskiej (kwota dostępna dla Polski w ramach III Wieloletniego
Programu dla MSP UE)

1999-2000

0,94 mln EUR

9.

Realizacja zadań wynikająca z „Kierunków
działań Rządu wobec małych i średnich
przedsiębiorstw do 2002 roku”

2000

14,7 mln PLN

Źródło: opracowanie PARP.

7. Korzyści, jakie odniosły MSP dzięki realizacji programów PHARE
7.1.

Program Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce – STEP II

Program był realizowany w latach 1997-2000 i obejmował działania mające na
celu podniesienie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz
rozszerzenie zasięgu ich działania na rynki europejskie. Program przyczynił się do11:
• znacznego rozwoju rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorstw,

11

Ibidem, s. 249.
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• promocji przedsiębiorczości obejmującej podnoszenie wiedzy społeczeństwa i
przedsiębiorców na temat roli MSP w gospodarce,
• pomocy polskim instytucjom rządowym i organizacjom przedsiębiorców w zakresie
przygotowywania strategii wprowadzania MSP na rynki krajów Unii Europejskiej.
W roku 2000 działania programu przyniosły następujące efekty:
• pomoc doradczą dla urzędników państwowych i parlamentarzystów zajmujących
się problematyką MSP przygotowującą ich do zadań związanych z kształtowaniem
skutecznej polityki wobec MSP oraz zadań wynikających z wymagań pojawiających się w procesie przygotowania do integracji z Unią Europejską,
• pomoc doradczą dla organizacji przedsiębiorców w celu przygotowania organizacji
przedsiębiorców do wypełniania niektórych zadań wynikających z przyszłego
członkostwa Polski w UE,
• wzmocnienie struktury Krajowego Systemu Usług dla MSP poprzez pomoc doradczą w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań wspomagających proces rozwoju sieci oraz podnoszenie profesjonalizmu ośrodków i dostarczanie im specjalistycznej
wiedzy na temat metod i procedur związanych z realizacją programów finansowanych przez UE,
• zwiększenie dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji bankowych dla MSP oraz nawiązanie długofalowej współpracy tych instytucji z infrastrukturą i otoczeniem small biznesu,
• podniesienie świadomości polskich MSP o istotnych aspektach procesu integracji
oraz polityce Unii w stosunku do tego sektora.
Na realizację programu w 2000 roku wydano ponad 650 tysięcy EUR12.

7.2.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce – Rozwój instytucjonalnych struktur wspierania przedsiębiorczości STEP IFE

Program ten był uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach programów
STEP i EXPROM II i stanowił także jeden z instrumentów polityki państwa wobec
MSP13.
Działania w ramach programu skupiały się na realizacji usług o charakterze eksperckim, których wynikiem są badania i ekspertyzy na temat sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz rozwoju instytucji wspierania biznesu. Realizowane zadania
związane były z dofinansowaniem usług świadczonych przez ośrodki dla MSP. W
2000 roku dofinansowano około 900 usług, z których skorzystało ponad 3500 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Na dofinansowanie usług przeznaczono
ponad 1,6 mln zł. Elementem programu było również dofinansowanie działań związanych z integracją europejską podejmowanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

12
13

Ibidem, s. 250.
Ibidem
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7.3.

Promocja współpracy międzynarodowej: program EXPROM II

W 2000 roku Polska Fundacja MSP zakończyła realizację programu „Promocja
eksportu małych i średnich przedsiębiorstw – EXPROM II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE. Z programu skorzystało ponad
300 małych i średnich przedsiębiorstw, producentów zaangażowanych w działalność
eksportową i reprezentujących sektory: meblarstwo, produkty z tworzyw sztucznych,
odlewnictwo, odzież, instrumenty medyczne oraz części i podzespoły dla motoryzacji.
Łączna wartość pomocy udzielonej ze środków programu na działania realizowane na
rzecz przedsiębiorstw wyniosła ponad 5,3 mln EUR. Przedsiębiorstwa współfinansowały swój udział w programie w wysokości od 30 do 75%, a łączny wkład przedsiębiorstw wyniósł ponad 7,8 mln EUR. Badania ankietowe przeprowadzone pod koniec
programu wykazały, że blisko 80% beneficjentów odnotowało wzrost poziomu eksportu, powiększyło liczbę rynków, jak i klientów zagranicznych14.
Program pozwolił na przetestowanie instrumentów bezpośredniego oddziaływania na proeksportowy rozwój MSP w wybranych sektorach przemysłowych. Instrumenty miały formę pakietów finansowo-doradczych ukierunkowanych na podniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Pakiety obejmowały pomoc w przygotowaniu planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa, doradztwo i
szkolenia z zakresu marketingu eksportowego, organizacji i techniki prowadzenia
eksportu, rozwoju produktu, poszukiwaniu partnerów zagranicznych i inne.

8. Podsumowanie
Po 10 latach transformacji gospodarczej w Polsce istnieje wiele instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Po krótkim okresie bardzo ograniczonej
oferty pomocy dla MSP zaczęły pojawiać się nowe bardzo istotne programy wsparcia.
Szczególnie ważne są te programy, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje ważne miejsce w części programu PHARE ukierunkowanego głównie na współfinansowanie rozwoju regionów.
Widoczne są już liczne korzyści, jakie MSP uzyskało dzięki tego typu pomocy z Unii
Europejskiej. W dostępnych programach wsparcia brakuje jednak poszukiwanych
przez firmy wyspecjalizowanych usług doradczych, a szczególnie doradztwa prawnego
i finansowego. W dalszym ciągu, mimo istotnych pod względem wielkości elementów
w Programie Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE 2000 niewystarczająca jest
również skala programów wsparcia inwestycyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W kontekście integracji europejskiej szczególnie niepokojący jest fakt relatywnie niskiego potencjału wiedzy z zakresu korzystania ze środków unijnych wśród
organizacji przedsiębiorców.

14

Ibidem, s. 251.
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Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w świetle prawodawstwa krajów Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
Współzarządzanie w miejscu pracy jest dziś doniosłym problemem we wszystkich krajach europejskich. Uważa się, że paradoksem jest, iż pracownik, posiadający w
ustrojach demokratycznych równe prawa z innymi obywatelami, w swoim przedsiębiorstwie nie jest dopuszczany do udziału w przygotowaniu decyzji, które dotyczą go
bezpośrednio1. Demokracja nie może dotyczyć tylko działań sensu sticte politycznych,
ale musi też być obecna w gospodarce.
Dlatego też partycypacja pracownicza stała się nieodłącznym elementem demokracji przemysłowej, która – wg S. Rudolfa – oznacza zagwarantowany przez prawo
udział przedstawicieli pracowników w organach zarządzających przedsiębiorstwem
oraz wpływ na podejmowane w tym przedsiębiorstwie decyzje, realizowany za pośrednictwem różnych form samorządu pracowniczego lub innych ciał przedstawicielskich2.
W literaturze przedmiotu pojawia się wiele definicji odnoszących się do decyzyjnej partycypacji pracowniczej. Sam termin partycypacja ma swój rodowód łaciński i
jest synonimem udziału, uczestnictwa. Terminem tym określa się również: współzarządzanie, współdziałanie i współdecydowanie3.
Tak np. B. Błaszczyk określa partycypacją wszystkie „...przejawy wywierania
wpływu przez pracowników na działalność przedsiębiorstw, na różnych szczeblach
kierowania nimi”4. Jest to definicja bardzo ogólna i według niej partycypacją byłoby
także niezamierzone wywieranie wpływu na działalność przedsiębiorstwa, na przykład
poprzez opóźnianie sprawozdań składanych przez pracowników swoim przełożonym.
Trafniejszą wydaje się tu być definicja klasyczna, stworzona przez J. Frencha, J. Israela i D. Aasa (jako autorów o orientacji organizacyjno-socjologicznej), która głosi, iż
termin partycypacja „...odnosi się do procesu, w którym dwie lub więcej stron wpływają na siebie nawzajem w trakcie przygotowywania planów, realizowania określonej
polityki i podejmowania decyzji. Termin ten dotyczy decyzji, które mogą mieć wpływ
1

2
3
4

J. P. Clement, La participation dans l’enterprise, Paris 1983 (za: M. Seweryński, Pojęcie i ideologia
partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem kapitalistycznym. Zarys problematyki,
„Studia Prawno-Ekonomiczne” XLII/1989, s. 41.
S. Rudolf, Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa
1986, s. 23-24.
K. Rączka, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi w Polsce.
Problematyka prawna, Wydawnictwo UW, Warszawa 1994, s. 12.
B. Błaszczyk, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy
Zachodniej, PWE, Warszawa 1988, s. 16.
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na tych, którzy je podjęli i na tych, którzy są przez nich reprezentowani”5. Tak więc
partycypacja w zarządzaniu musi być czynnym uczestnictwem w czymś, co ma dać
określony wynik w postaci precyzyjnie określonego przedmiotu partycypacji (plan,
polityka, decyzja).
Partycypacja pracownicza prowadzi do upodmiotowienia ludzi w procesie pracy
i umożliwia człowiekowi samorealizację przez pracę oraz postrzeganie wysokiej
wartości i sensu pracy. Wówczas pracownik dąży do doskonalenia we wszystkim, co
czyni i do czego zmierza6.
W większości krajów zachodnich udział załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwami jest wysoce znaczący, gdyż menedżerowie są faktycznie zainteresowani wspólnym
podejmowaniem decyzji i rozszerzaniem zakresu partycypacji, ponieważ zwiększa to
wzajemne zaufanie i zainteresowanie pracowników sprawami firmy. Udział pracowników w zarządzaniu zapewnia też pełniejsze zrozumienie przez nich planów, a także
większą chęć ich realizowania. Jak trafnie ujął to M. Crozier „...wykorzystuje się teraz
nie tylko muskuły, ale i również inteligencję ludzi”7.
Z udziału załóg w zarządzaniu płyną wielorakie korzyści. Po pierwsze, umożliwia to i warunkuje „uspołecznienie kapitału” oraz zapobiega alienacji pracowników.
Po drugie, stanowi wszechstronny instrument motywowania ludzi do lepszej pracy
poprzez integrację interesów osobistych, zespołowych i społecznych. Jest pełnym
instrumentem motywacji związanej z własnym ego, potrzebą samorealizacji, wykonywania bardziej złożonych zadań. Po trzecie, stanowi ważny element demokratyzacji
całości życia społeczno-politycznego. I po czwarte, zwiększa trafność podejmowania
decyzji i przyczynia się do lepszej ich realizacji8.

2. Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu
Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem może przybierać różne
formy – od pełnego zarządzania po całkowity brak wpływu zatrudnionych na procesy
decyzyjne – jak i mieć różny charakter – indywidualny lub zespołowy. Pierwszy –
indywidualny– wiąże się między innymi z doborem stylu zarządzania przez kierownika, restrukturyzacją zadań, stosowaniem elastycznego czasu pracy oraz kafeteryjnymi
formami płac. Udział zespołowy natomiast realizowany jest poprzez zebrania ogólne
załóg, grupowe i zespołowe formy organizacji pracy i wynagrodzenia, koła jakości,
etc. Udział zespołowy z zasady też obejmuje większą liczbę pracowników i szerszy
krąg spraw, ale w sposób mniej bezpośredni. Członkowie zespołów z reguły mają tu
opiniotwórczy i konsultacyjny wpływ na kształtowanie zadań i mierników oceny ich
pracy i zachowań. Najszersza skala uczestnictwa ma miejsce w sytuacji, gdy ogół
pracowników przedsiębiorstwa za pośrednictwem zebrań ogólnych lub referendum
5
6
7
8

W. Danecki, Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn 1998, s. 40.
T. Wawak, Jakość pracy a jakość życia w: Quality Policy of Polish Enterprises at the Time of European Integration, Austrian Foundation for Quality Management, Vienna 1998, s. 310.
M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE,
Warszawa 1993, s. 78.
S. Borkowska, Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 7/1990, s. 4.
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bierze udział w zarządzaniu. Natomiast, gdy przedstawiciele załogi biorą udział w
pracy organów zarządzających mamy już do czynienia z bardzo ograniczoną firmą
udziału9.
Innym jeszcze podejściem do form partycypacji może być wyróżnienie różnych
poziomów uczestnictwa pracowników w zarządzaniu. I tak na przykład B. Błaszczyk
wyróżnia osiem poziomów uczestnictwa10:
• zarządzanie autokratyczne – brak partycypacji,
• informacja dla pracowników po podjęciu decyzji,
• informowanie pracowników przez podjęciem decyzji,
• konsultacje,
• kontrola pracowników nad działalnością firmy – w wybranych dziedzinach,
• negocjacje – zobligowanie kierownictwa do ich prowadzenia,
• wspólne decyzje z kierownictwem,
• wyłączność podejmowania decyzji przez załogi – samorząd.
Typologię form partycypacji pracowniczej ze względu na jej intensywność
przedstawiono poniżej (rys. 1).
Rysunek 1. Typologia form partycypacji ze względu na jej intensywność
Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(współstanowienie w szerokim zakresie
Współdecydowanie
(aktywne formy – współstanowienie
w wąskim zakresie)

Współdziałanie
(pasywne formy)

Informowanie
(prawo
do informacji)

Doradztwo

Wypowiadanie się
Wysłuchiwanie
(skargi i postulaty)

Prawo
sprzeciwu

Prawo
wyrażania
zgody

Prawo
do wspólnego
rozstrzygania

Prawo
do wyłącznego
stanowienia

Źródło: B. Błaszczyk, Uczestnictwo..., op. cit., s. 27.

S. Borkowska z kolei zwraca uwagę na fakt pojawiania się tzw. paradoksu partycypacji, który polega na tym, iż im szerszy jest zakres partycypacji pracowniczej,
tym niższy jest stopień rzeczywistego wpływu na procesy współzarządzania11. Skala
9
10
11

S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 120.
B. Błaszczyk, Uczestnictwo..., op. cit., s. 24-25.
S. Borkowska, Partycypacja pracownicza i jej perspektywy, „Polityka Społeczna” nr 7/1992, s. 8.
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udziału wiąże się przy tym ściśle z charakterem uczestnictwa pracowników, który
może być bezpośredni (osobisty) lub pośredni (przedstawicielski).
B. Błaszczyk wyróżnia ponadto trzy podstawowe formy oddziaływania pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstw12:
1. współzarządzanie w wąskim sensie – udział reprezentacji pracowników w głównych organach zarządzania przedsiębiorstwem,
2. udział przedstawicieli pracowników w radach i komitetach przedsiębiorstwa,
istniejących obok tradycyjnych struktur zarządzania przedsiębiorstwem,
3. udział organów i przedstawicieli organizacji związkowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub grupą przedsiębiorstw.
Obecnie w Europie systemy prawne najszerzej uwzględniają uczestnictwo odległe, gdzie decyzje podejmuje i odpowiada za nie zarząd przedsiębiorstwa. Pracownicy
mają natomiast prawnie zagwarantowane różne formy wpływania na decyzje, głównie
poprzez informacje i konsultacje13.
W latach osiemdziesiątych w krajach Europy Zachodniej dużą popularność zyskała klasyfikacja form partycypacji oparta na tzw. Propozycji Vredelinga14. Klasyfikacja ta opiera się na występujących w państwach Unii rozwiązaniach prawnoinstytucjonalnych. R. Blanpain i M. Matey opierając się na tej klasyfikacji, wyróżniają
cztery modele partycypacji15:
• model niemiecki, polegający na wyborze przedstawicieli pracowników do rad
nadzorczych,
• model holenderski, w którym członkowie rady (w przypadku powstania wakatu w
radzie nadzorczej) kooptują niezależnych kandydatów z list wyznaczonych przez
akcjonariuszy, kierownictwo przedsiębiorstwa i radę pracowniczą,
• trzeci model, przewidujący partycypację pracowniczą poprzez organ przedstawicieli pracowników, który ma prawo do stałej informacji i konsultacji. Jeśli opinia pracowników w sprawach istotnych przedsiębiorstwa takich jak zamknięcie, transfer,
fuzja różni się od decyzji kierownictwa, wówczas uzasadnienie podjętej decyzji
musi być podane do wiadomości pracowników,
• czwarty model – zbiorowy system układowy, w którym partycypacja oparta jest na
układzie zbiorowym zawartym między przedsiębiorstwem (spółką) a reprezentacją
pracowników. Układ musi zapewniać pracownikom co najmniej prawo do informacji i konsultacji.
W dwóch pierwszych modelach funkcjonują ponadto stałe organy przedstawicielstwa pracowniczego w zakładzie w formie rad zakładowych lub rad pracowniczych
o różnych uprawnieniach w zakresie współdziałania.

12
13

14
15

B. Błaszczyk, Uczestnictwo..., op. cit., s. 24-25.
H. Kisilowska, Partycypacja pracownicza w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji
europejskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998,
s. 15.
Projekt dyrektywy został przyjęty przez komisję WE 13 lipca 1983 r.
R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Agencja Scholar, Warszawa 1993, s. 197-207.
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3. Udział pracowników w zarządzaniu w przedsiębiorstwach krajów Unii
Europejskiej – rozwiązania prawne
Regulacje prawne występujące w państwach Unii w zakresie udziału pracowników w zarządzaniu można podzielić – przyjmując jako kryterium podstawowe stopień
zaangażowania państwa w tę problematykę – na trzy zasadnicze grupy, które zostały
przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 1.

Rola państwa w zakres udziału pracowników w zarządzaniu

Stopień interwencjonizmu państwowego

Właściwości systemu

Państwo

Wysoki

Przepisy prawa przewidują funkcjonowanie obligatoryjnych, słabych
organów przedstawicielstwa pracowniczego o ustalonych kryteriach i
formach działania

Niemcy, Austria, Holandia

Średni

Minimalny

Występują unormowania dotyczące
partycypacji, zwłaszcza w formie
udziału przedstawicieli pracowników
Francja, Hiszpania, Portugalia,
w radach nadzorczych przedsięDania, Belgia, Grecja, Szwebiorstw. Przewiduje się ponadto
cja, Finlandia, Luksemburg
rozbudowaną instytucję układów
zbiorowych sięgających aż do szczebla zakładu pracy
Współdziałanie między pracodawcami a pracownikami opiera się na
instytucji układów zbiorowych pracy.
Decydująca rola związków zawodowych w procesie współdziałania.

Wielka Brytania, Włochy,
Irlandia

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Kisilowska, Partycypacja..., op. cit., s. 72-73.

W większości krajów Unii uprawnienia partycypacyjne są uregulowana ustawami, w znacznie mniejszym stopniu spotykana jest regulacja układami zbiorowymi
pracy16. Trzeba zauważyć, iż regulacja ustawowa partycypacji pracowniczej nie wyklucza możliwości zawierania porozumień zbiorowych, a z kolei system układowy jest
uzupełniany niejednokrotnie częściowymi relacjami ustawowymi. Ustawy najczęściej
przewidują dwuszczeblową strukturę partycypacji polegającą na funkcjonowaniu
stałych organów przedstawicielstwa pracowniczego w przedsiębiorstwie oraz uczestnictwa przedstawicieli pracowników w organach nadzorczych i zarządzających.

16

M. Jarosz, Spółki pracownicze. Realia i perspektywy w: L. Gilejko (red.), Partycypacja i akcjonariat
pracowniczy w Polsce. Stan i perspektywy, SGH i SSP PAN, Warszawa 1995, s. 51.
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Najbardziej wpływowymi i najaktywniejszymi są organy zakładowego przedstawicielstwa pracowników, które w zależności od kraju przybierają różne nazwy oraz
różny jest ich sposób wyłaniania, a więc są to: rady pracownicze, rady zakładowe, rady
fabryczne17. Mogą one być wybierane w powszechnych wyborach przez wszystkich
zatrudnionych i składać się wyłącznie z przedstawicieli pracowników. Występują także
systemy mieszane, w których rady składają się częściowo z przedstawicieli pracowników i kierownictwa przedsiębiorstwa.
Kompetencje rad różnią się znacznie w obrębie Unii. Najpowszechniej występuje prawo do konsultacji, informacji, wniosków, rzadziej współdecydowania – głównie
w kwestiach socjalnych.
Obok rad pracowniczych funkcjonuje często instytucja przedstawicieli pracowników, zaufanych delegatów personelu reprezentujących ich interesy również w procesie zarządzania, tzw. mężów zaufania. Ich zadaniem jest prowadzenie rokowań z
pracodawcą w imieniu załogi. Są oni też partnerami przy tworzeniu systemów wynagradzania pracowników.
Jedną z najistotniejszych form partycypacji pracowniczej, powszechnie występującą w państwach Unii jest udział przedstawicieli pracowników w organach zarządzania przedsiębiorstwem, najczęściej w radach nadzorczych, rzadziej w zarządach
dużych spółek.
Prawodawstwo poszczególnych państw Unii Europejskiej różni się bardzo w
kwestiach dotyczących partycypacji pracowniczej, niewątpliwie jednak duży wpływ w
tej materii ma kultura i tradycja oraz zakres interwencjonizmu państwowego. Poważny
problem stanowi również przeciwstawne stanowisko pracodawców i pracowników.
Pracownicy dążą do zwiększenia swych praw dotyczących kontroli nad decyzjami,
mającymi istotny wpływ na najważniejsze aspekty ich życia. Pracodawcy z kolei
obawiają się negatywnych efektów współdecydowania, straty czasu i kosztów negocjacji oraz naruszenia ich praw własności. Trudno mówić o „europejskim modelu partycypacji”, należy jednak zaznaczyć, iż organa Unii starają się wypracować pewne
rozwiązania, będące przynajmniej niezbędnym minimum, eliminującym konkurencję i
zróżnicowanie pozycji pracowników w poszczególnych krajach18.
Próbą osiągnięcia pewnego porozumienia jest Europejska Karta Socjalna, ma
ona na celu zwrócenie uwagi krajów członkowskich na potrzeby integracji na płaszczyźnie społecznej, bez której integracja na płaszczyźnie gospodarczej stałaby się
wręcz niemożliwa. Karta stanowi ogólny zarys pożądanego modelu prawa pracy i
polityki socjalnej w krajach Wspólnoty19. Zaleca się tu model neokorporacyjny w
regulowaniu stosunków przemysłowych, który jest próbą pogodzenia dwóch modeli
reprezentujących interesy pracownicze funkcjonujące w Europie, tzn. modelu opartego
na informacji, konsultacji i partycypacji pracowniczej oraz na zakładach zbiorowych –
z dominującą pozycją związków zawodowych w zakładach pracy. W Karcie tej pod17
18

19

J. Wratny, Partycypacja pracownicza w prawie europejskim. Rozwój wśród przeciwieństw, „Studia i
materiały IpiSS” nr 1/1994, s. 5.
H. Kisilowska, Partycypacja pracownicza w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji
europejskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998,
s . 84.
A. Anioł, Bariery europejskiej polityki społecznej, „Polityka Społeczna” nr 207/1992.
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kreślono swobodę zrzeszania się pracowników i pracodawców oraz prawo do zawierania układów zbiorowych zgodnie z ustawowym uregulowaniem w poszczególnych
krajach. Poza tym wyodrębniono cztery grupy zagadnień, w których zarządy przedsiębiorstw, funkcjonujących w Unii Europejskiej, powinny poszerzać uprawnienia pracownicze. Należą do nich20:
• wprowadzenie zmian technologicznych mogących mieć istotny wpływ na warunki i
organizację pracy,
• procedury zwolnień grupowych,
• restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw
•
wspólna polityka zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych w zakładach pracy położonych w różnych państwach Unii.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem w stronę ujednolicenia zasad partycypacji
było podpisanie w lutym 1992 roku traktu z Maastricht, a wraz z nim protokołów
dodatkowych, dotyczących polityki socjalnej – Protokoły w sprawie polityki socjalnej
oraz Porozumienie w sprawie polityki socjalnej21. W dokumentach tych podkreśla się
miedzy innymi potrzebę zwiększenia roli partnerów społecznych zarówno w poszczególnych krajach, jak i na poziomie Wspólnoty oraz potrzebę dialogu społecznego
między pracownikami i pracodawcami w skali europejskiej. Utrzymano w nich zasadę
jednomyślności w sprawach dotyczących wszelkich form partycypacji pracowniczej, a
w szczególności przedstawicielstwach pracowniczych i zbiorowej ochrony interesów
pracowniczych, uznano jednak za obowiązujące układy zbiorowe zawierane na poziomie Wspólnoty22.
22 września 1994 roku została przyjęta przez Komisję Europejską dyrektywa
o powołaniu europejskich rad zakładowych w przedsiębiorstwach i koncernach transeuropejskich. Dyrektywa ta, będąca zwieńczeniem ponad dwudziestoletnich dyskusji
nad rolą rad zakładowych na poziomie międzynarodowym, zobowiązuje firmy zatrudniające przynajmniej 1000 pracowników w krajach UE, jednocześnie zatrudniające po
150 pracowników w przynajmniej dwóch z tych krajów, do powołania Europejską
Radę Zakładową (ERZ) bądź ustanowienia innych procedur służących informacji i
konsultacji pracowników23.
Zasady i procedury powoływania ERZ są sprecyzowane w dyrektywie. Określa
ona również ramowy zakres problemów będących przedmiotem posiedzeń rady, które
jednocześnie mają podstawowe znaczenie dla przedsiębiorstwa. I tak, raport
kierownictwa z działalności przedsiębiorstwa, przedstawiany na radzie powinien
zawierać informacje dotyczące:
• planowanych zmian w strukturze przedsiębiorstwa,
• sytuacji ekonomicznej i finansowej firmy,
• kierunków rozwoju,
20

Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers – przyjęta w grudniu 1989 roku w
Sztrazburgu, tekst polski: „Polityka Społeczna” nr 1/1992.
21
Por.: R. Blanpain, M. Matey, Europejskie...., op. cit.
22
. J. Kulpińska, s. Rudolf, Ustrój pracy i partycypacja pracownicza. Biała Księga. Polska-Unia Europejska, „Gospodarka” nr 31/1993, s. 25.
23
Podstawowe akty Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony społecznej, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, Warszawa 1988.
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•
•
•
•

planowanych zmian w rozmiarach i strukturze zatrudnienia
poważniejszych zmian w organizacji pracy,
zmian technologicznych
przeniesienia, fuzji i likwidacji zakładu.
Członkowie ERZ zobowiązani są do przekazania uzyskanych informacji przedstawicielom pracowników lub bezpośrednio pracownikom.
Dyrektywa odwołuje się w poszczególnych kwestiach, wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe, do rozwiązań krajowych, bazując na obowiązującym w poszczególnych
krajach ustawodawstwie, nie narzucając jednolitych rozwiązań. Zobowiązuje również
partnerów społecznych do prowadzenia działalności w duchu współpracy oraz przestrzegania wzajemnych praw i obowiązków, co wydaje się niezmiernie ważne, z racji
nieuchronności wystąpienia sprzecznych interesów w trakcie pracy rady.
Należy zaznaczyć, iż uchwalenie dyrektywy o powołaniu europejskich rad zakładowych w przedsiębiorstwach i koncernach transeuropejskich stanowi najnowsze i
prawdopodobnie największe w ostatnich latach osiągnięcie w Unii Europejskiej w
procesach integracji na płaszczyźnie społecznej.
Proces integracji Polski z Unią Europejską zaowocował, miedzy innymi, udziałem polskich przedstawicieli w ERZ, którzy są zapraszani na zasadach dobrowolności
jako pełnoprawni członkowie bądź obserwatorzy24. Na podstawie swoich doświadczeń
wskazali oni wiele korzyści zarówno dla zakładu, jak i dla załogi, wynikających z
pracy ERZ. Zarządy firm transnarodowych o wiele bardziej liczą się z zakładami,
których załogi reprezentowane są w radzie i których problemy znajdują miejsce w
porządku posiedzeń rady. Korzyści dla zakładów wynikają również z uzyskiwanych
przez członków rady informacji, dotyczących, między innymi perspektyw rozwoju
firmy, kierunków ekspansji, planowanych fuzji lub likwidacji poszczególnych zakładów.
Również możliwość bezpośrednich kontaktów członkami rady w innych krajach
daje sposobność szybkich konsultacji, a więc i skutecznego przeciwstawienia się
pracodawcy, w razie zaistnienia takiej potrzeby25.
Polska powinna, nie czekając na nasze członkostwo w Unii, podejmować działania mające na celu poszerzenie naszego udziału w ERZ. Zależy to zarówno od aktywności centralnych i branżowych związków zawodowych, jak i od przyspieszenia
prac nad adaptacją dyrektywy do polskiego ustawodawstwa prawnego.

4. Zakończenie
Partycypacja pracownicza jest nie tylko problemem prawnym, ale i również, a
może i przede wszystkim społecznym i ekonomicznym. Nie ma zatem możliwości
ustalenia gotowych recept-schematów, które mogłyby się stać rozwiązaniami uniwersalnymi i jedynymi. Prawo jako instrument będzie zawsze w jakimś stopniu niedoskonałe, ponieważ hierarchie wartości zmieniają się szybciej niż możliwości nowelizacji
24
25

S. Rudolf, Europejskie rady zakładowe w opinii ich polskich członków w: Partycypacja pracownicza.
Echa przeszłości..., op. cit., s. 286.
Ibidem, s. 294.
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ustawodawstwa. Niezbędne jest, poza badaniami dogmatyczno-prawnymi, stałe monitorowanie społeczno-gospodarczego oddziaływania prawa26.
Polska przygotowując się do członkowstwa w Unii Europejskiej powinna wykorzystać doświadczenia innych państw w tworzeniu jak najlepszego sytemu prawnego,
który ułatwi budowanie w naszym kraju demokratycznego społeczeństwa o efektywnej
gospodarce.

26

H. Kisilowska, Partycypacja pracownicza..., op. cit., s . 9.
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Europejskie Rady Zakładowe a ich prawny aspekt w Polsce
1. Wprowadzenie
Ostatnie dwie dekady ubiegłego stulecia to wielki proces konsolidacji gospodarki światowej. Proces ten nie ominął także jednoczącej się Europy. Swobodny przepływ
kapitału i ludzi przyczynił się do znaczącego wzrostu konkurencji. Wiele firm by jej
sprostać zaczęło się łączyć, jedne zaczęły przejmować drugie. Efektem takich działań
było i jest powstawanie firm o zasięgu nie tylko europejskim ale i światowym. Powstały wielkie koncerny zatrudniające tysiące a nawet dziesiątki tysięcy pracowników na
terenie wielu państw. Następstwem takiego rozproszenia zakładów wchodzących w
skład jednego koncernu jest pojawienie się problemu ujednolicenia stosunków pracy.
Problem dość istotny nie tylko dla pracodawców ale także dla pracowników. Rozproszenie to oznaczało problemy prawne lub zwyczajowe dotyczące na przykład zatrudniania i zwalniania, wynagradzania, prawa do informacji, konsultacji czy też współdecydowania o tym co się dzieje w przedsiębiorstwie. Komisja Wspólnot Europejskich
dostrzegając problem rozpoczęła pracę nad przygotowaniem odpowiednich przepisów
prawa, które stworzyłyby europejski model stosunków pracy. Model dotyczący takich
kwestii jak swoboda przemieszczania się, zatrudniania, zwolnień, niedyskryminacji,
czasu i warunków pracy, awansu zawodowego, partycypacji w zarządzaniu. Efektem
wieloletniej pracy Rady Unii Europejskiej, wcześniej Komisja Wspólnot Europejskich,
było wydanie 22 września 1994 roku dyrektywy1 w sprawie utworzenia Europejskich
Rad Zakładowych. Dziś w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej dyrektywa
ta stała się podstawą dla polskiego ustawodawcy przygotowania ustawy o Europejskich Radach Zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z
pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

2. Europejskie Rady Zakładowe (ERZ)
Wspomniana dyrektywa nr 94/45/EC ma na celu ochronę pracowników odnośnie ich prawa do informacji i konsultacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
tzw. firmach transgranicznych, mających swoje zakłady na terenie kilku państw Unii
Europejskiej jak i poza jej granicami. Firmy transgraniczne, jak dyrektywa traktuje, to
przedsiębiorstwa zatrudniające w krajach Unii Europejskiej co najmniej 1000 pracow1

Dyrektywa nr 94/45/EC z 22 września 1994 r. o tworzeniu Europejskich Rad Zakładowych w celu
informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw działających na obszarze Wspólnot.
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ników przy czym zatrudniające po 150 pracowników w przynajmniej dwóch krajach
członkowskich. Dyrektywa obliguje do tworzenia ERZ kierownictwo przedsiębiorstwa
poprzez przygotowanie warunków dających pracownikom prawo do informacji i
konsultacji. Stąd zarząd przedsiębiorstwa powinien z własnej inicjatywy bądź na
wniosek nie mniej niż 100 pracowników lub ich przedstawicieli, z co najmniej dwóch
państw i to z dwóch zakładów rozpocząć negocjacje zmierzające do powołania Europejskich Rad Zakładowych (dotyczy to także firm które działają na terenie Unii ale ich
centrale mają swoją siedzibę poza nią). Negocjacje prowadzi specjalnie powołane
gremium liczące od 3 do 17 osób reprezentujących dany kraj wspólnoty.
W porozumieniu, będącym wynikiem negocjacji, ustala się między innymi:
• wielkość, skład liczbę członków Rad2, podział miejsc oraz procedurę wyborczą i
okres ważności mandatu,
• zakłady podlegające umowie,
• finansowe i materialne zabezpieczenie prac Rady,
• funkcje, sposób i zakres przekazywania informacji i prowadzenia konsultacji Europejskich Rad Zakładowych,
• procedurę informowania i wysłuchiwania opinii Rad,
• miejsce, częstotliwość i czas trwania Rad.
Gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem, tzn. nie powołaniem ERZ, wówczas
wspomniane gremium może wybrać jedną lub kilka procedur. Procedur służących
informowaniu i konsultowaniu pracowników o tym co dzieje się w całym przedsiębiorstwie a szczególnie spraw dotyczących interesów pracowników.
Coraz szybciej postępujące procesy fuzji pociągają za sobą zmianę pracodawcy
a w ich efekcie następuje zmiana nabytych praw pracowniczych. Nie byłoby w tym nic
złego gdyby prawa te nie ulegały pogorszeniu, stąd władze Unii Europejskiej postanowiły temu przeciwdziałać uchwalając inne lub poprawiając już obowiązujące dyrektywy wspomagające dyrektywę o ERZ ale przede wszystkim poprawiające stosunki
pracy pracowników. Do dyrektyw tych zaliczyć można:
• Dyrektywa nr 59/98 dotycząca ujednolicenia przepisów państw członkowskich
dotyczących zwolnień grupowych,
• Dyrektywa nr 187/77 dotycząca zachowania praw nabytych pracowników w przypadkach transferu przedsiębiorstwa, firmy lub jego części (zmieniona dyrektywą nr
50/98),
• Dyrektywa nr 987/80 (zmieniona dyrektywą nr 167/87) dotycząca ochrony roszczeń
pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy.
Dyrektywy te po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przyczynią się do
poprawy warunków pracy polskich pracowników ale przede wszystkim do zwiększenia
ich praw.

2

Jeden kraj członkowski, w którym przedsiębiorstwo posiada swój zakład, powinien być reprezentowany przez co najmniej jednego członka. Tak więc jeśli przedsiębiorstwo ma po jednym zakładzie w
trzech krajach to ERZ powinna liczyć co najmniej trzech przedstawicieli pracowników, po jednym z
każdego kraju.
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3. Prawne rozwiązania Europejskich Rad Zakładowych w Polsce
Polska jest obecnie w końcowej fazie dostosowywania przepisów prawa do wymogów prawa Unii Europejskiej, także z zakresu stosunków pracy. W listopadzie 2001
roku Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o europejskich radach zakładowych i skierowała go do sejmu a już w kwietniu 2002 roku uchwalona ustawa trafiła
do podpisu na biurko Prezydenta RP.
Jednakże zanim ustawa trafiła do Prezydenta była szeroko omawiana przez grono posłów i senatorów, oraz organizacje związkowe. Wszystkie Kluby Parlamentarne
były zgodne co do potrzeby uregulowania kwestii związanych z prawem pracowników
do informacji i konsultacji w przedsiębiorstwie, jest szansą prawnego usankcjonowania
społecznego dialogu między pracodawcą a pracownikami którego celem jest dobro
pracowników, ochrona praw pracowniczych i ich poszanowanie. Zgłaszane uwagi
dotyczyły najczęściej sposobów finansowania rady, wyłaniania członków do rady, czy
też przejrzystości projektu ustawy dla najbardziej zainteresowanych to jest pracowników. Jedynym Klubem Parlamentarnym który nie poparł projektu ustawy była Samoobrona uznając, że projekt nie gwarantuje ochrony głównych zasad prawa pracy i nie
wnosi nic poza dodatkową biurokracją.
Należy nadmienić, że w chwili obecnej obowiązują w Polsce uregulowania
prawne zapewniające, podobnie jak ustawa o ERZ, prawo do konsultacji i informacji
pracownikom przez zarządzających. I tak między innymi Ustawa o Związkach Zawodowych z maja 1991 roku zawiera art. 28 zobowiązujący pracodawcę do udzielania
informacji, związkowi zawodowemu na jego żądanie, dotyczących między innymi
warunków pracy i zasad wynagradzania. Dalej Kodeks Pracy z art. 241, który określa
zobowiązanie pracodawcy do udzielania związkom zawodowym informacji ekonomicznych niezbędnych w prowadzonych rozmowach objętych rokowaniami układach
zbiorowych pracy. No i oczywiście ustawa o samorządzie załogi w przedsiębiorstwie
państwowym, która daje szerokie uprawnienia pracownikom z zakresu partycypacji
pracowniczej. Niestety jest to obecnie martwa ustawa gdyż obejmuje swoim zasięgiem
przedsiębiorstwa państwowe a tych w Polsce już nie ma, ze względu na zmianę formy
prawnej na jednoosobową spółkę skarbu państwa.
Uchwalona ustawa o europejskich radach zakładowych, która wejdzie w życie w
dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, spowoduje że polscy pracownicy znowu
będą mogli partycypować w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak wtedy gdy tą szansę
dawała im ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Jednak w tym
przypadku dotyczyć ona będzie tylko polskich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym zlokalizowanych
w kilku krajach wspólnotowych. Przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym to podmiot należący do przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 1000 pracowników w
państwach członkowskich, z czego minimum po 150 osób w przynajmniej dwóch
takich krajach. Grupa przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym to grupa podmiotów
zatrudniająca co najmniej 1000 pracowników w państwach członkowskich, w tym
minimum po 150 osób w przynajmniej dwóch takich krajach.
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To ci właśnie pracownicy z tych przedsiębiorstw będą mogli tworzyć zgodnie z
ustawą Europejskie Rady Zakładowe jeśli:
• zarząd centralny firmy ma siedzibę w Polsce,
• zarząd centralny nie ma siedziby w państwie członkowskim, ale zarząd ten wyznaczył swojego przedstawiciela z siedzibą w Polsce,
• zarząd centralny nie ma siedziby w państwie członkowskim i nie wyznaczył przedstawiciela w kraju członkowskim, jeżeli w Polsce znajduje się zakład pracy wchodzący w skład takiego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo wchodzące w skład
takiej grupy, w których zatrudnia się największą liczbę pracowników zatrudnionych
w państwach członkowskich danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw.
Utworzenie ERZ w Polsce będzie mogło nastąpić w wyniku prowadzonych negocjacji i ustanowionego porozumienia pomiędzy zarządem centralnym a specjalnym
zespołem negocjacyjnym3. W przypadku gdyby strony ustaliły że nie zostaną powołane ERZ powinny wówczas ustalić jeden lub kilka sposobów, w jakich będzie następowało informowanie pracowników i konsultacje4 z pracownikami oraz określić zasady
odbywania spotkań przedstawicieli reprezentujących pracowników w celu wymiany
poglądów na temat przekazanych im informacji. Zawarte porozumienie o utworzeniu
ERZ określać powinno między innymi5: przedsiębiorstwa i zakłady pracy będące
częścią przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym bądź grupy przedsiębiorstw o
zasięgu wspólnotowym, skład i liczbę członków rady, liczbę członków i podział mandatów, środki finansowe i materialne przyznane radzie czy też czas obowiązywania
porozumienia. W europejskiej radzie zakładowej znajdują się przedstawiciele pracowników zatrudnionych na terytorium państw członkowskich w przedsiębiorstwie lub w
grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w liczbie członków od trzech do
maksimum trzydziestu wyznaczonych lub wybranych po jednym z każdego państwa
członkowskiego. Europejska rada zakładowa uprawniona jest do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji dotyczących całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (lub też ich części ale z co najmniej dwóch zakładów
lub dwóch przedsiębiorstw położonych w różnych krajach członkowskich). Zakres
uzyskanych informacji i konsultacji obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące6:
• struktury przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym lub grupy przedsiębiorstw o
zasięgu wspólnotowym,
• sytuacji gospodarczej i finansowej oraz możliwego rozwoju działalności, w tym
produkcji, sprzedaży, inwestycji,
• sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie,
• wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych,
3

4
5
6

Specjalny zespół negocjacyjny składa się co najmniej z trzech i nie więcej niż osiemnastu członków
po jednym pochodzącym z każdego państwa członkowskiego. Szczegółowy sposób wyłaniania i zakresu jego działania zawiera rozdział II Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach
zakładowych, Dz. U. nr 62, poz. 556.
Przez konsultacje należy rozumieć wymianę poglądów lub ustanowienie dialogu między przedstawicielami pracowników a centralnym zarządem lub innym zarządem odpowiedniego szczebla.
Art. 19.1 Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych, Dz. U. nr 62,
poz. 556.
Ibidem, art. 29.3.
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• wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych,
• zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy
lub przedsiębiorstwa,
• łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy,
• ograniczenia rozmiarów bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy,
• zwolnień grupowych.
O uzyskanych informacjach i wynikach konsultacji członkowie ERZ informują
przedstawicieli pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, a w przypadku braku przedstawicieli – samych
pracowników7. Ponadto ERZ lub jej prezydium mogą korzystać z pomocy ekspertów,
których sami wybiorą, jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia ich zadań. Całość
kosztów związanych z działalnością ERZ ponosi zarząd centralny, chyba że zarząd
centralny i europejska rada zakładowa postanowią inaczej.

4. Podsumowanie
„Od pewnego czasu polscy przedstawiciele załóg pracowniczych nie czekając na
członkostwo Polski w Unii Europejskiej uczestniczą w pracach tych Rad. Są do nich
zapraszani jako pełnoprawni członkowie bądź obserwatorzy. Proces integracji na tej
płaszczyźnie staje się więc faktem i to integracji rzeczywistej, oddolnej, realizowanej
w interesie załóg pracowniczych. Trudno o lepszą rekomendację dla naszego członkostwa w Unii.”8
Zdobyte doświadczenia przez polskich przedstawicieli w przedsiębiorstwach
wspólnotowych będą zapewne pomocne dla ich kolegów którzy będą tworzyć dla
polskich pracowników europejskie rady zakładowe przedsiębiorstwach lub grupie
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie
prawa pracowników do współzarządzania i współdecydowania oraz nowe dotyczące
tworzenia europejskich rad zakładowych w dalszym ciągu nie obejmują wszystkich
polskich pracowników. Stąd wynika konieczność dokonania zmian w polskim prawie
które tą lukę wypełnią.

7

8

Zarząd centralny zgodnie z art. 36 Ustawy o ERZ może odmówić udzielenia pewnych informacji
będących tajemnicą przedsiębiorstwa lub zobowiązać członków ERZ do nieujawniania uzyskanych
informacji.
S. Rudolf, Polskie przedstawicielstwa w Europejskich Radach Zakładowych w: Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000 (materiały konferencyjne).
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Wizerunek polskiego negocjatora w dobie integracji
z Unią Europejską
Jedną z ważniejszych umiejętności istotnych w pracy zawodowej i w życiu codziennym jest sztuka negocjacji. Dla wielu osób negocjacje łączą się z konfliktami
występującymi między państwami, organizacjami, ugrupowaniami ale również z
zagadnień biznesu i handlu. Podpisuje się kontrakty, kupuje i sprzedaje patenty oraz
licencje, negocjuje ceny, nawiązuje kontakty z nowymi partnerami.
To co pozwala istnieć i odnosić sukcesy w dzisiejszym świecie to współzawodnictwo między firmami. Działania, w których strony szukają najlepszego zaspokajającego oczekiwania rozwiązania sprawiają, że negocjacje postrzegamy już nie jako
przywilej dyplomatów czy polityków ale codzienność w pracy menedżera i jeden ze
sposobów kontaktów międzyludzkich. Bardzo często prowadzimy rozmowy w imieniu
naszej firmy z potencjalnymi klientami, dostawcami, kontrahentami, partnerami itp. Ta
wszechobecność rozwiązywania problemów między grupami, osobami prowadzi do
kilku konkluzji.
Z pojęciem negocjacji nieodłącznie wiążą się ludzie i kreowany przez nich wizerunek. Literatura przedmiotu pozwala na sformułowanie definicji „wizerunku negocjatora” jako procesu ciągłego kształtowania wyobrażenia jednej lub kilku osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w proces negocjacji. Na obraz ten składa się
zespół informacji i spostrzeżeń często przypadkowych i fragmentarycznych, nie do
końca świadomych o nieostrych granicach.
Do zespołu informacji tworzących wizerunek negocjatora zalicza się:
• efekt pierwszego wrażenia,
• umiejętność słuchania, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na nie,
• wpływ emocji,
• formy przekonywania,
• komunikacja niewerbalna,
• świadomość występowania potencjalnych błędów oceny.
W dobie integracji z Unią Europejską, otwarcia na nowe rynki, rewolucji technologicznych, nasilania się konkurencji, przekazywania odpowiedzialności w dół
struktury organizacyjnej każdy z nas może stanąć przed koniecznością poprowadzenia
pertraktacji. Wizerunek polskiego negocjatora staje się szczególnie istotny w świetle
przyszłego (coraz bliższego) członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Ma on
wyjątkowe znaczenie w przypadku menedżerów-negocjatorów reprezentujących
interesy małych i średnich przedsiębiorstw. To przecież od ich umiejętności prowadzenia negocjacji zależeć będą przyszłe sukcesy (lub porażki) na polu gospodarczym.
Wizerunek jaki wykreują w oczach partnerów będzie miał bezpośrednie przełożenie na
obraz reprezentowanej firmy a także oferowane produkty i usługi a tym samym wymierne efekty finansowe.
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Zasadnym wydaje się być pytanie jaki powinien być obraz polskich przedsiębiorców negocjujących z partnerami unijnymi. Na pewno kompletny, spójny i prawdziwy – aby można było określić go mianem przekonywującego.
Jeśli okaże się, że nie potrafimy spełnić oczekiwań, które wzbudzamy w odbiorcach, pozując na kogoś kimś nie jesteśmy, szybko cały image stanie się zwykłym
fałszem.
Zastanówmy się więc jakie wrażenie chcemy wywrzeć na naszym partnerze w
negocjacjach. Jeśli chcemy być postrzegani jako inteligentni, twórczy, jak dokonamy
tego podczas krótkiej rozmowy poprzedzającej spotkanie? Jak nasi potencjalni partnerzy mogą dowiedzieć się, że jesteśmy odpowiedzialni, efektywni, skuteczni, kompetentni i wiarygodni bez otrzymania pełnej opinii o nas od osób trzecich? W jaki sposób
zaprezentować się jako człowiek kompetentny i profesjonalny bez przechwalania się
własnymi osiągnięciami?
Odpowiedź na te pytania jest jedna – poprzez kształtowanie odpowiedniego wizerunku własnej osoby. Sytuacje negocjacyjne to szczególnie dobra okazja do zadbania
o stworzenie jak najlepszego obrazu. Dobry wizerunek wpływa na przebieg negocjacji
oraz dobrą atmosferę warunkującą przyszłą współpracę. Aby skutecznie doskonalić
wizerunek ważna jest odpowiednia wiedza na temat elementów wpływających na
pożądany obraz.
Pewne światło na te zagadnienia rzucają wyniki przeprowadzonego badania,
którego celem było wyjaśnienie czy zespół informacji takich jak: efekt pierwszego
wrażenia, umiejętność słuchania, zadawania pytań i odpowiedzi na nie, emocje, formy
przekonywania, komunikacja niewerbalna i świadomość wystąpienia potencjalnych
błędów oceny, wpływa zdaniem respondentów na wizerunek negocjatora. Oraz określenie potencjalnych zależności.

1. Sposób organizacji badań
Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody ankietowej i objęto nimi
reprezentatywną grupę 100 osób stykających się w życiu zawodowym z procesem
negocjacji. Wiek respondentów kształtował się w przedziale 25-60 lat – przy czym
znaczną większość (66%) stanowiły osoby w wieku 25-30 lat posiadające wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe (tytuł licencjata lub inżyniera). 60% badanych
stanowili mężczyźni a 40% kobiety. 74% ankietowanych byli to różnego rodzaju
specjaliści: głównie osoby zasiadające w zarządzie firm (48%), specjaliści do spraw
marketingu, handlu i administracji (26%), ekonomiści (18%). Pozostałe (8%) są to
osoby zajmujące stanowiska menedżerów średniego i niższego szczebla, księgowych
oraz doradców klientów.
Większość jednostek gospodarczych, z których wywodzili się badani prowadzi
działalność usługową (24%), produkcyjną (22%), produkcyjno-usługowo-handlową
(20%), bankową i ubezpieczeniową (8%), handlową (6%) i administracyjną (6%).
(14%) respondentów zajmuje się w pracy zawodowej prowadzeniem działalności
consultingowej, wydawniczej i medialnej. Znaczna większość ankietowanych (88%)
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zatrudniona była w różnego rodzaju przedsiębiorstwach prywatnych. Zaledwie (12%)
reprezentowało przedsiębiorstwa państwowe.
Badania zostały przeprowadzone w maju 2000 roku na podstawie specjalnie
opracowanego kwestionariusza (patrz zał. nr 1) zawierającego 23 pytania podzielone
na dwie części. Pierwsza z nich dała odpowiedzi na temat zagadnień określonych przez
cele badań. Druga stanowiła metryczkę, w oparciu o którą uzyskano informacje o
wieku respondenta, płci, zajmowanym stanowisku zawodowym, rodzaju działalności
firmy itp.

2. Analiza wyników – wizerunek negocjatora
Pierwszym zagadnieniem, które poddano analizie był sposób rozumienia pojęcia
wizerunku negocjatora przez respondentów. Udzielając odpowiedzi na pytanie otwarte,
mieli oni za zadanie podać własną definicję powyższego pojęcia.
38% ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie. Dla 44% badanych, wizerunek negocjatora to charakterystyka osoby uczestniczącej w negocjacjach
postrzeganej w kategoriach wyglądu, profesjonalnego przygotowania tematycznego,
wykształcenia, uczciwości, umiejętności komunikacji (w tym słuchania, zadawania
pytań, udzielania odpowiedzi i doboru właściwej argumentacji), panowania nad emocjami, asertywności i skuteczności w realizacji celów negocjacyjnych. Tylko 18%
badanych określiło wizerunek negocjatora jako zespół cech, psychicznych, fizycznych
i emocjonalnych zaobserwowany u negocjatora, na podstawie, których w świadomości
ankietowanych powstaje pewien obraz.
Uzyskane wyniki wskazują, że stosunkowo niewielka liczba badanych rozumie
znaczenie słowa wizerunek i potrafi zdefiniować powyższe pojęcie. Tylko 18% badanych dało odpowiedź, którą można uznać za zbliżoną do mojej definicji. Jako zadowalający można jednak uznać fakt, że choć 44% respondentów przedstawiła charakterystykę osoby, to najczęściej wymieniane elementy stanowią składowe służące budowaniu właściwego wizerunku.
Pomimo że tylko 18% badanych uważa wizerunek, za zespół cech, obraz tworzony w świadomości partnera negocjacyjnego i otoczenia, to wszyscy uznali wizerunek negocjatora, za efekt kształtowany w dłuższym okresie czasu stanowiący proces
ciągły. Dostrzeżono, ważną cechę wizerunku, który jest budowany przez długi czas i
może ulegać zmianom.
Kolejną kwestią analizowaną w trakcie badań było ustalenie, momentu, w którym respondenci rozpoczynają proces kształtowania swojej opinii o negocjatorze. Dla
12% proces ten rozpoczyna się już w momencie pierwszego spotkania, a więc przed
etapem „właściwych” negocjacji. Ponadto badani uznali, że obraz ten kształtowany jest
także w trakcie rozmów. Przedstawiając moment rozpoczęcia kształtowania wizerunku
negocjatora na dwóch płaszczyznach. Zapewne można interpretować to, jako rezultat
pogłębionej obserwacji rozpoczynającej się przed etapem „właściwych” negocjacji i
ulegającej zmianie korzystnej bądź nie już w trakcie rozmów. Połowa badanych poświęciła zdecydowanie największą uwagę spotkaniom mającym miejsce przed etapem
„właściwych” negocjacji. Tylko 8% respondentów swoje wyobrażenie o partnerze
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rozpoczyna w chwili przystępowania do „właściwych” negocjacji. Można więc zaobserwować, że większość badanych już w pierwszych minutach spotkań rozpoczyna
budowanie opinii o drugiej stronie. Niewątpliwie podkreśla to znaczenie faktu jak
ważne jest właściwe zaprezentowanie swojej osoby w oczach partnera. Uzyskane
wyniki ilustruje tabela 1.
Tabela 1.

Kiedy rozpoczyna się kształtowanie wizerunku negocjatora?

Respondenci
(%)

Przed etapem
„właściwych”
negocjacji

Na początku
etapu „właściwych” negocjacji

W
trakcie
rozmów

Na końcu
negocjacji

Po zakończeniu
procesu negocjacyjnego

50

8

30

0

0

12% badanych uznało moment kształtowania wizerunku jako proces dwuetapowy składający się najpierw
z obserwacji dokonanych przed etapem „właściwych” negocjacji oraz trakcie samych rozmów.

Jednym z ważniejszych kryteriów pozwalających świadomie kształtować wizerunek negocjatora jest znajomość różnych jego elementów, i zakresu ich oddziaływania. Ważną kwestią stało się więc określenie przez respondentów od czego zależy
według nich wizerunek. Wśród badanych szczególne znaczenie odegrała umiejętność
przekonywania i doboru argumentacji (68%). Kolejną równie istotną kwestią okazała
się umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi (56%). Badani (52%) przypisują także istotne znaczenie pierwszemu wrażeniu. Dla 46% respondentów elementem,
od którego zależy wizerunek jest umiejętność słuchania, jak również panowania nad
emocjami. Badani wśród zaproponowanych zagadnień wymieniają też: komunikację
niewerbalną (34%) oraz świadomość występowania potencjalnych błędów (14%).
Dodatkowo, podkreślają znaczenie profesjonalnego przygotowania a co z tego wynika
fachowość i zaangażowanie (4%). Zwracają również uwagę na ogólną kulturę osobistą
negocjatora (2%).
Potwierdziło to przypuszczenie, jak ważnym źródłem informacji jest pierwsze
wrażenia wywołane u respondentów podczas spotkania. Na uwagę zasługuje fakt, że
duże znaczenie respondenci przypisują umiejętności zadawania pytań, udzielania
odpowiedzi i panowania nad emocjami. Nieco mniejsza grupa (34%) opowiedziała się
za komunikacją niewerbalną. Można przypuszczać, że wynika to z braku wiedzy o tym
elemencie współtworzącym wizerunek. Uzyskane wyniki ilustruje tabela 2.
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Tabela 2.

Od czego zależy wizerunek negocjatora?
Respondenci (%)

Pierwszego wrażenia

52

Umiejętności słuchania

46

Umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

56

Panowania nad własnymi emocjami

46

Umiejętnego przekonywania i doboru argumentacji

68

Komunikacji niewerbalnej

34

Świadomości wystąpienia potencjalnych błędów

14

Profesjonalnego przygotowania

4

Ogólnej kultury osobistej

2

Źródło: opracowanie własne.

3. Efekt pierwszego wrażenia
Kolejnym zagadnieniem analizowanym w trakcie badań była próba ustalenia jak
często badani kierują się w kształtowaniu własnej opinii na temat partnera, efektem
wywołanym podczas pierwszego spotkania. W odpowiedzi na pytanie zamknięte, 14%
badanych zawsze kieruje się odczuciami związanymi z pierwszym wrażeniem, 68%
często przykłada wagę do tego elementu, zaś 18% raczej rzadko bierze pod uwagę
efekt pierwszego wrażenie w kształtowaniu własnej opinii. Badanie potwierdza ważność tego elementu w badanym procesie. Jak można zauważyć w większości respondenci kształtują swoją opinię na tym etapie.
Uzyskane wyniki ilustruje tabela 3.
Tabela 3.

Jak często opinia na temat partnera negocjacyjnego wyrabiana jest na
podstawie efektu pierwszego wrażenia?

respondenci (%)
Źródło: opracowanie własne.

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

14

68

18

0
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Na efekt pierwszego wrażenia, składa się kilka elementów. Badani zostali poproszeni o dokonanie hierarchii punktowej wymienionych składników. Przypisując
prezentowanej pozycji wartość od 1 do 5 przyjmując, że cyfra 1 oznacza składową
najważniejszą, zaś 5 nieistotną, najczęściej wymienianym kryterium oceny partnera
(54%) badanych, był ogólny estetyczny wygląd (w tym higiena, włosy, dłonie), dużą
uwagę przywiązywano również do punktualności (46%), odpowiedniego zachowania
(34%), ubioru (30%) i sposobu przywitania (22%). Jak wynika z przeprowadzonych
badań estetyka ogólnego wyglądu związana z higieną takich elementów jak dłonie,
fryzura odgrywa kluczową rolę na etapie pierwszego wrażenia. Co ciekawe potwierdza
się pewna prawidłowość kulturowa związana z punktualnością. Okazało się, że ankietowani przywiązują dużą uwagę do tego czynnika, który stanowi jeden z elementów
świadczących o dobrym wychowaniu i szacunku wobec innych i samego siebie. Uzyskane wyniki ilustruje tabela 4.
Tabela 4.

Co brane jest w głównej mierze pod uwagę przy ocenie partnera
negocjacyjnego na etapie pierwszego wrażenia?

(%)

Ogólny
wygląd

Ubiór

Dodatki

Sposób
przywitania

Punktualność

Odpowiednie zachowanie

Najważniejszy

54

30

14

22

46

34

Ważny

12

26

30

36

18

28

Średnio

24

20

20

14

18

6

Mało
istotny

6

12

18

22

10

10

Nieistotny

4

12

18

6

8

22

Źródło: opracowanie własne.

Starając się określić w jakim sposób respondenci przygotowują się do wywarcia
jak najlepszego wrażenia na drugiej stronie. Ustalono, że takiemu przygotowaniu
poddaje się 64% badanych, 30% często stara się stworzyć jak najlepszy obraz siebie a
tylko dla 6% stanowi to rzadkość. Czynność ta, stanowi dla większości badanych nie
tylko istotny element przy ocenie partnera negocjacyjnego. Respondenci w zdecydowanej większości (94%) doceniają ważność pierwszego wrażenia w tworzeniu pozytywnego wizerunku o sobie. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że większość
badanych zdaje sobie sprawę ze znaczenia efektu pierwszego wrażenia powstającego w
świadomości partnera, upatrując w nim jeden z głównych akcentów sprawczych kształtowania pozytywnego wizerunku. Uzyskane wyniki ilustruje tabela 5.
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Tabela 5.

Czy przygotowania do negocjacji dotyczą wywarcia jak najlepszego
wrażenia na drugiej stronie?
Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

64

30

6

0

Respondenci (%)
Źródło: opracowanie własne.

4. Rola komunikacji
Badania dotyczyły również kilku aspektów związanych z właściwą komunikacją. Wśród badanej grupy, wszyscy wypowiedzieli się, iż skuteczny negocjator powinien posiadać umiejętność dobrej komunikacji. Ponadto, wbrew powszechnej opinii,
według której umiejętność słuchania jest jedną z najmniej docenianych w negocjacjach, dla większości ankietowanych (78%) stanowi ona bardzo ważną umiejętność.
Jako ważny element oceniło ją (18%) badanych a zdecydowana mniejszość jako średnio (2%) i mało istotną (2%). Zdolność aktywnego słuchania dopełnia całości wizerunku zdolnego negocjatora.
Kolejną kwestią związaną z dobrą komunikacja jest forma najczęściej używanych pytań w trakcie negocjacji. Badani udzielili odpowiedzi, jakie najczęściej stosują
pytania w swoich wypowiedziach. Ustalono, że 90% używa pytań otwartych, na które
odpowiedzi mają charakter opisowy, a tylko 10% stosuje pytania zamknięte, gdzie
odpowiedź jest „tak” lub „nie”. Większość respondentów docenia zatem opinie drugiej
strony, dążąc do aktywnego zaangażowania w prowadzone rozmowy, określa siebie
jako osoby komunikatywne zachęcające drugą stronę do doskonalenia tej umiejętności.
Badani kształtując własne wyobrażenie o negocjatorze, kładą także nacisk na
sposób formułowania pytań. Dla 94% ma on istotny wpływ na kształtowanie wizerunku a tylko dla 6% badanych nie ma to znaczenia. Badani udzielają odpowiedzi na
zadane pytania zazwyczaj po krótkim zastanowieniu (78%), pod wpływem impulsu
(12%), po naradzie z innymi (10%). Wyniki ilustruje tabela 6.
Tabela 6.

Czy na zadane pytanie odpowiedź jest udzielana:

Respondenci (%)

Od razu

Po krótkim zastanowieniu

Po naradzie z
innymi

12

78

10

Źródło: opracowanie własne.

Na opinię o negocjatorze często ma wpływ sposób w jaki udzielane są odpowiedzi (54%), zawsze ma wpływ (38%), rzadko i nigdy (8%). Wyniki ilustruje tabela 7.

84

Agnieszka Rosińska

Tabela 7.

Czy sposób udzielenia odpowiedzi przez drugą stronę ma wpływ na jej
opinię?

Respondenci (%)

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

38

54

4

4

Źródło: opracowanie własne.

5. Rola emocji
Ważnym elementem kształtowania wizerunku negocjatora jest umiejętność panowania i wyrażania emocji. Ustalono, że 52% respondentów zawsze zwraca uwagę na
stan emocjonalny drugiej strony, 42% często, natomiast 6% czyni to raczej rzadko.
Uzyskane wyniki ilustruje tabela 8.
Tabela 8.

Postrzegając drugą stronę w procesie negocjacji zwraca się uwagę na jej
stan emocjonalny?

Respondenci (%)

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

52

42

6

0

Źródło: opracowanie własne.

Według 92% badanych negocjator powinien starać się panować nad emocjami i
wyrażać je we właściwych momentach. Dając tym samym sygnał o swojej uczciwości
i chęci stworzenia jak najlepszej wzajemnej komunikacji. Tylko 8% studentów postrzega kształtowanie wizerunku negocjatora przez pryzmat nie ujawniania emocji i
zachowania „twarzy pokerzysty”. Okazuje się zatem, że większość studentów trudną
sztukę panowania nad emocjami uważa za istotny element budowania opinii. Uzyskane
wyniki ilustruje tabela 9.
Tabela 9.

Czy negocjator tworzący swój wizerunek powinien:
Nie ujawniać
emocji i zachować
„twarz pokerzysty”

Ujawniać emocje
w każdej sytuacji

Starać się panować nad
emocjami i wyrażać je
we właściwych momentach

8

0

92

Respondenci (%)
Źródło: opracowanie własne.
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Badani zostali, także poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie ich
zdaniem umiejętności związane z emocjami powinien posiadać negocjator. Większość
z nich (36%) wymieniła jako istotne asertywność, umiejętność zrozumienia motywów
partnera i umiejętność powiedzenia „przepraszam”. 20% badanych wymieniło tylko
umiejętność zrozumienia motywów partnera. 16% połączyło zrozumienie motywów
partnera z asertywnością, 12% respondentów szczególną wagę przypisało tylko asertywności. Badani zwrócili również uwagę na umiejętność mówienia prawdy (2%) i
inteligencję emocjonalną (2%).

6. Argumentacja
Budowa argumentacji i umiejętne przekonywanie, jak potwierdziły wcześniejsze
badania stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących wizerunek negocjatora w opinii respondentów. Starając się określić sposób postępowania badanych, w
zakresie wyboru elementów świadczących o skuteczności przekonywania negocjatora
ustalono, że dla 38% jest to wiarygodność i kompetencje, dla 24% tylko kompetencje,
a więc wiedza fachowość i doświadczenie. 28% respondentów postrzega skuteczność
negocjatora przez pryzmat jego wiarygodności, kompetencji, ale także atrakcyjności
osobistej. 6% badanych zwraca uwagę na kompetencje i atrakcyjność osobistą, a 4%
wymienia również jako istotną umiejętność tworzenia zaufania.
Skuteczność negocjatora badani ocenili poprzez sposób doboru argumentacji.
Otrzymane wyniki pokazały, że 46% respondentów uważa, że skuteczny negocjator
powinien stosować argumentację dwustronną, ukazując wady i zalety własnej oferty.
36% jest zdania, że powinien on prezentować różnicę między własną ofertą a konkurencyjną. Tylko 12% twierdzi, że skuteczne przekonywanie jest możliwe do osiągnięcia przez argumentację jednostronną, pokazującą tylko zalety własnej oferty, a 6%
uważa, że skutecznie przekonywujący negocjator to ten, który prezentuje zalety swojej
oferty i wady konkurencji.

7. Komunikacja niewerbalna
Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie była komunikacja niewerbalna, nazywana, także mową ciała. Starano się określić, które z poszczególnych elementów
komunikacji niewerbalnej są szczególnie istotne dla respondentów. Badani udzielili
odpowiedzi poprzez przypisanie określonym składowym wartości liczbowej od 1 do 5,
przyjmując, że cyfra 1 oznacza element najważniejszy, zaś 5 nieistotny. Uzyskane
wyniki pozwalają stwierdzić, że większość ankietowanych skupia swoją uwagę na
mimice twarzy (42%) uznając ten element za najważniejszy, zaś 24% za ważny. Kolejne miejsce zajmuje wygląd fizyczny i ubranie, które 34% respondentów uznało za
najważniejsze, a 30% za ważne. Nie bez znaczenia, pozostała zdaniem badanych
jakość wypowiedzi związana z tonem głosu, dla 42% jest najważniejsza, a dla 10%
ważna. W ocenie poszczególnych składników mowy ciała respondenci, najwyższą
ocenę punktową przypisali kolejno gestykulacji, spojrzeniu, dźwiękom paralingwi-

86

Agnieszka Rosińska

stycznym, dystansowi fizycznemu i dotykowi, pozycji ciała i elementom środowiska.
Badania potwierdziły znaczenie mimiki wyrazu twarzy jako największej „mapy”
odczytywania sygnałów. Ponadto, respondenci kolejne miejsce w hierarchii ważności
przypisali wyglądowi fizycznemu i ubraniu. Można stwierdzić, że potwierdza się
znaczenie również tego elementu, jako szczególnie często postrzeganego w kształtowaniu wizerunku uzupełnionego trzecim składnikiem związanym z jakością wypowiedzi, intonacją i barwą głosu. Uzyskane opinie świadczą o tym, że respondenci dokonując oceny elementów komunikacji niewerbalnej i przypisując wszystkim składnikom
wartość liczbową, swoją opinię na temat partnera budują na wielu łącznych płaszczyznach. Uzyskane wyniki ilustruje tabela 10.
Tabela 10. Ocena poszczególnych elementów mowy ciała (w %)
Najważniejszy

Ważny Średnio

Mało
istotny

Nieistotny

Gestykulacja

26

28

30

8

8

Mimika

42

24

18

12

4

Dotyk i kontakt fizyczny

12

32

12

16

28

Spojrzenie wzajemne
lub jednostronne

18

32

22

22

6

Dystans fizyczny

18

26

24

22

10

Pozycja ciała

10

30

30

20

10

Wygląd fizyczny i
ubranie

34

30

16

18

2

Dźwięki paralingwistyczne

16

30

14

20

20

Jakość wypowiedzi

42

10

12

16

20

Elementy środowiska
fizycznego

14

10

30

26

20

Źródło: opracowanie własne.

W badaniach starano się również określić, jak często ankietowani w kształtowaniu swojej opinii o partnerze, polegają na informacjach uzyskanych z mowy ciała.
Zebrane dane uwidaczniają, że badani wykazują wyraźne tendencje do traktowania
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komunikacji niewerbalnej jako średnio ważnego źródła informacji (58%). 26% badanych dość często polega w swoich opiniach na interpretacji sygnałów mowy ciała, 14%
słabo a 2% w ogóle nie bierze ich pod uwagę.

8. Błędy oceny
W trakcie sondażu, starano się określić, jak badani postrzegają osobę negocjatora, który umie przepraszać. Uzyskane wyniki udowadniają, że aż dla 38% badanych
negocjator przepraszający za popełnione błędy jawi się jako osoba uczciwa. 28%
ankietowanych uważa przyznanie się do błędów za świadectwo odpowiedzialności,
pozostała liczba 32% rozkłada się proporcjonalnie na wizerunek osoby świadomej
swojej wartości i dbającej o dobrą reputację. Tylko 2% badanych uznało przeproszenie
za popełnione błędy za oznakę niezdecydowania. Taki sposób myślenia u respondentów świadczy o wysokim poziomie moralności. Warto zauważyć, że nikt z badanych
nie ocenił partnera negatywnie, i nie przypisał umiejętności przepraszania, oznak
słabości charakteru. Uzyskane wyniki ilustruje tabela nr 11.
Tabela 11. Negocjator przepraszający za popełnione błędy postrzegany jest jako:
Respondenci (%)
Osoba słaba

0

Osoba niezdecydowana

2

Osoba odpowiedzialna

28

Osoba znająca swoja wartość

16

Osoba uczciwa

38

Osoba dbająca o reputację

16

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto starano się także określić, jak często respondenci dokonując oceny drugiej strony mylą się w swoich opiniach. Okazało się, że 86% twierdzi, że myli się
rzadko, 8% często a tylko 6% badanych uznało, że nie myli się nigdy.
Możliwość wystąpienia błędów oceny, analizowano w poszczególnych zagadnieniach tworzących wizerunek negocjatora. Poproszono respondentów o dokonanie
klasyfikacji punktowej elementów, w których według badanych ryzyko pomyłki jest
największe. Obok prezentowanej pozycji przypisali oni wartość liczbową od 1 do 5,
przyjmując że cyfra 1 oznacza element w którym występuje najwięcej błędów, zaś 5
zagadnienie, w który błędy prawie wcale nie są zauważalne. Zebrane dane uwidaczniają, że najwięcej błędów zdaniem badanych występuje na etapie pierwszego wrażenia
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(66% – w tym 44% najwięcej, a 22% dużo), kolejno w sferze panowania nad emocjami
(56%) oraz umiejętności słuchania (54%). Następnie w przekonywaniu i doborze
właściwej argumentacji, umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi na nie, komunikacji niewerbalnej i świadomości wystąpienia potencjalnych błędów. Powyższe dane
dowodzą jak trudna jest ocena i kształtowanie wizerunku negocjatora. W którym na
każdym etapie istniej możliwość popełnienia krzywdzących błędów. Szczególną
ostrożność w ocenianiu, należy zachować interpretując zachowania na etapie pierwszego wrażenia, emocji i umiejętności rzeczywistego słuchania. Uzyskane wyniki
ilustruje tabela 12.
Tabela 12. Ocena możliwości popełnienia potencjalnych błędów w poszczególnych
elementach tworzących wizerunek negocjatora (w %)
Najwięcej Dużo Średnio

Mało

Prawie
wcale

Efekt pierwszego wrażenia

44%

22%

24%

4%

6%

Umiejętność słuchania

22%

32%

18%

14%

14%

Umiejętność zadawania
pytań i odpowiedzi

16%

34%

24%

10%

16%

Panowanie nad emocjami

34%

22%

16%

14%

14%

Umiejętność przekonywania i doboru argumentacji

28%

24%

20%

10%

18%

Komunikacja niewerbalna

12%

22%

22%

34%

10%

Świadomość wystąpienia
potencjalnych błędów
oceny

14%

24%

12%

30%

20%

Źródło: opracowanie własne.

9. Podsumowanie
Badania przeprowadzone na 100 osobowej grupie pozwoliły zebrać informacje
na temat postrzegania przez nich wizerunku negocjatora, oraz elementów wpływających na jego kształtowanie.
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Dobre poznanie tematu wywierania korzystnego wrażenia na partnerze negocjacyjnym, może pozwolić na wyeliminowanie często niedostrzegalnych błędów.
Wyniki badań pokazały, że pomimo wystąpienia pewnych trudności w precyzyjnym zdefiniowaniu wizerunku i jego podstawowych elementów, respondenci zwracają na nie swoją uwagę. Najważniejszą rolę przypisując: umiejętności przekonywania
i doboru argumentacji, umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi i efektowi pierwszego wrażenia. Pozostałe czynniki, także zostały zauważone przez respondentów, chociaż przypisano im zdecydowanie mniejszą wagę.
Dla większości badanych moment kształtowania wizerunku rozpoczyna się na
wczesnym etapie, podczas niezobowiązującego pierwszego spotkania. Respondenci nie
potrafili jednoznacznie uchwycić tego momentu i rozpatrywali go niejako na dwóch
płaszczyznach percepcji. Można to zinterpretować jako rezultat pogłębionej obserwacji, rozpoczynającej się przed etapem „właściwych” negocjacji i ulegającej zmianie
podczas rozmów.
W sumie zdecydowana większość respondentów (92%) w mniejszym lub większym stopniu kształtuje własną opinię na temat partnera na podstawie informacji
uzyskanych z efektu pierwszego wrażenia i następujących po nim zachowań takich jak:
zadawanie pytań, panowanie nad emocjami itd.
W kształtowaniu wizerunku negocjatora istotna rolę odgrywa estetyczny wygląd
(54%) i punktualność (46%). Biorąc pod uwagę, że punktualność nie jest uważana za
naszą cechę narodową, a w szczególności domenę ludzi młodych warto zauważyć, że
respondenci będący osobami w większości w wieku 25-30 lat uznali ja za szczególnie
istotną.
Może to świadczyć o zmianie podejścia menadżerów do punktualności jako cechy niezmiernie ważnej – szczególnie w kontaktach zawodowych. Zebrane dane dowodzą również jak dużą wagę przypisują badani kwestii dobrej komunikacji, kładąc
szczególny nacisk na aktywne słuchanie.
Warto zauważyć, że wizerunek negocjatora w powszechnej opinii wiąże się z
człowiekiem całkowicie panującym nad swoimi reakcjami i emocjami. Co zaskakujące
okazało się, że stwierdzenie to nie zgadza się z opinią badanej grupy. Ankietowani
uważają, że negocjator powinien wiedzieć kiedy jest odpowiedni moment na wyrażanie swoich emocji.
Podręczniki z przedmiotu negocjacji zazwyczaj podkreślają wagę języka ciała (a
więc tzw. języka pozawerbalnego) i błędów oceny partnera, jako szczególnie istotnych
w procesie negocjacyjnym. Respondenci nie przypisują tak dużego znaczenia powyższym czynnikom. Być może wynika to z braku wiedzy o tych elementach.
Sztuka negocjacji to umiejętność ponoszenia ryzyka, jego przewidywania i kalkulacji. To także zdolność do czynienia ustępstw i wzajemnego komunikowania się.
Jest to czynność bardzo stresująca, pełna napięcia, niespodzianek i nagłych zwrotów.
Proces, którego końca i wyniku nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację przedsiębiorstw szczególnie w aspekcie nasilającej się konkurencji wydaje się być wskazane zwrócenie bacznej uwagi na wizerunek osób, które reprezentują naszą firmę w stosunkach z partnerami. Szczególnego
znaczenia nabiera więc postać negocjatora.
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Ponieważ w trakcie przygotowywania materiałów do pracy nie udało mi się znaleźć w literaturze pełnej i precyzyjnej definicji wizerunku negocjatora, podstawą moich
badań była próba zbadania znaczenia poszczególnych czynników tworzących wizerunek negocjatora. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
• negocjatorzy nie potrafią jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniować „wizerunku
negocjatora” oraz kształtujących go elementów,
• tworzenie wizerunku jest procesem ciągłym, który odbywa się na dwóch płaszczyznach: przed etapem właściwych negocjacji oraz w trakcie właściwych rozmów,
• do najważniejszych elementów kształtujących wizerunek negocjatora należą: umiejętność przekonywania i dobór argumentacji, umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi oraz tzw. efekt pierwszego wrażenia,
• ponad 65% osób kształtuje swoją opinię o partnerze na podstawie tzw. „pierwszego
wrażenia” zwracając szczególną uwagę na estetyczny wygląd oraz punktualność,
• najistotniejszym elementem komunikacji jest umiejętność słuchania,
• dobry negocjator powinien umiejętnie wyrażać swoje emocje,
• z zachowania pozawerbalnego największą uwagę zwracamy na mimikę twarzy,
• najwięcej pomyłek przy ocenie drugiej strony popełnianych jest na etapie pierwszego wrażenia.
Wnioski te skłaniają mnie do sformułowania praktycznych zaleceń dla osób zawodowo zajmujących się negocjacjami. Należy szczególną uwagę przykładać do
wywarcia jak najlepszego pierwszego wrażenia. Duże znaczenie ma również wygląd
negocjatora – estetyka wyglądu i higiena osobista a także „uśmiech”, który pozwala na
pozytywny odbiór naszej osoby przez drugą stronę. Zasadniczą sprawą jest również
punktualność będąca jedną z naczelnych zasad profesjonalnego negocjatora. Wydaje
się, iż polscy biznesmeni nadal zbyt mała wagę przywiązują do tzw. „mowy ciała”,
prawdopodobnie przez brak wiedzy – koniecznym wydaje się więc położenie specjalnego nacisku na ten element w procesie szkolenia młodych negocjatorów.
Nie możemy jednak zapominać, że wszystkie omawiane w pracy elementy wizerunku są istotne, przenikają się nawzajem a granice pomiędzy nimi są bardzo płynne i
niejednokrotnie niedostrzegalne.
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KWESTIONARIUSZ

1. Jak zdefiniowałbyś wizerunek negocjatora?
............................................................................................................................................
2. Według Ciebie wizerunek negocjatora, jest w głównej mierze efektem kształtowanym:
a. jednorazowo
b. procesem ciągłym
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Kiedy Twoim zdaniem rozpoczyna się kształtowanie wizerunku negocjatora:
przed etapem „właściwych” negocjacji
na początku etapu „właściwych” negocjacji
w trakcie rozmów
na końcu negocjacji
po zakończeniu procesu negocjacyjnego

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Od czego według Ciebie zależy wizerunek negocjatora:
pierwszego wrażenia
umiejętności słuchania
umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi na nie
panowania nad własnymi emocjami
umiejętnego przekonywania i doboru argumentacji
komunikacji niewerbalnej (mowy ciała)
świadomości wystąpienia potencjalnych błędów
innych (jakich?)
...........................................................................................

5. Jak często wyrabiasz sobie opinię na temat partnera z którym prowadzisz
negocjacje, na podstawie efektu pierwszego wrażenia?
a. zawsze
b. często
c. rzadko
d. nigdy
6. Przy ocenie partnera negocjacyjnego na etapie pierwszego wrażenia,
bierzesz w głównej mierze pod uwagę? (wpisz obok prezentowanej pozycji wartość od 1 do 5, przyjmując, że cyfra 1 oznacza element najważniejszy, zaś 5 element nieistotny)
a. ogólny wygląd (w tym higiena, włosy, dłonie)
b. ubiór (w tym estetyka, czystość, garnitur, garsonka, obuwie)
c. dodatki (w tym krawat, apaszka, biżuteria, zegarek, pióro)
d. sposób przywitania (w tym uścisk dłoni, zwrot grzecznościowy, uśmiech)
e. punktualność
f. odpowiednie zachowanie (w tym maniery)

92

Agnieszka Rosińska

g. inne (jakie?)

.....................................................................................................

7. Czy przygotowując się do uczestnictwa w negocjacjach, przykładasz osobistą
wagę aby wywrzeć jak najlepsze pierwsze wrażenie na drugiej stronie?
a. zawsze
b. często
c. rzadko
d. nigdy
8. Czy Twoim zdaniem negocjator powinien posiadać umiejętność dobrej komunikacji?
a. tak
b. nie
9. Jak ważna jest według Ciebie umiejętność słuchania w kształtowaniu wizerunku negocjatora?
a. bardzo ważna
b. ważna
c. średnio
d. mało istotna
e. nieistotna
10. Jakich pytań używasz najczęściej w trakcie negocjacji?
a. zamkniętych (na, które odpowiedź jest TAK lub NIE)
b. otwartych (na, które odpowiedzi mają zazwyczaj charakter opisowy)
11. Czy sposób formułowania pytań wpływa według Ciebie na wizerunek drugiej
strony?
a. tak
b. nie
12.
a.
b.
c.

Czy na zadane pytanie udzielasz odpowiedzi:
od razu (pod wpływem impulsu, chwili)
po krótkim zastanowieniu
po naradzie z innymi (członkami zespołu, zwierzchnikiem)

13. Czy sposób udzielania odpowiedzi przez drugą stronę ma wpływ na Twoją
opinię o niej?
a. zawsze
b. często
c. rzadko
d. nigdy
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14. Postrzegając druga stronę w procesie negocjacji, Zwracasz uwagę na jej stan
emocjonalny?
a. zawsze
b. często
c. rzadko
d. nigdy
15.
a.
b.
c.

Czy według Ciebie negocjator tworzący swój wizerunek powinien:
nie ujawniać emocji i zachowywać „twarz pokerzysty”
ujawniać emocje w każdej sytuacji
starać się panować nad emocjami i wyrażać je we właściwych momentach

16. Jakie umiejętności związane z emocjami powinien Twoim zdaniem posiadać
negocjator:
a. asertywność
b. umiejętność zrozumienia motywów partnera
c. umiejętność powiedzenia „przepraszam”
d. inne (jakie?).........................................................
17. Które z elementów według Ciebie świadczą o skuteczności negocjatora w
przekonywaniu:
a. wiarygodność (w tym reputacja, opinia, referencje, status społeczny)
b. kompetencje (w tym wiedza, fachowość, doświadczenie)
c. atrakcyjność osobista (w tym uczucie sympatii)
d. inne (jakie?) ........................................................................................................
18. Czy skutecznie przekonywujący negocjator to Twoim zdaniem ten, który
stosuje argumentację:
a. jednostronną (pokazując tylko zalety własnej oferty)
b. dwustronną (ukazując zalety i wady własnej oferty)
c. prezentującą zalety swojej oferty i wady konkurencji
d. prezentującą różnicę między własną ofertą w stosunku do konkurencji
19. Dokonaj oceny poszczególnych elementów mowy ciała, które są dla Ciebie
Najważniejsze (wpisz obok prezentowanej pozycji wartość od 1 do 5,
przyjmując, że cyfra 1 oznacza element najważniejszy, zaś 5 element nieistotny)
a. gestykulacja (w tym ruchy rąk, dłoni, palców, stóp, głowy, korpusu ciała)
b. mimika; wyraz twarzy
c. dotyk i kontakt fizyczny
d. spojrzenie wzajemne lub jednostronne
d. dystans fizyczny między rozmówcami
e. pozycja ciała
f. wygląd fizyczny i ubranie
g. dźwięki paralingwistyczne (w tym śmiech, ziewanie, westchnienia)
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h. jakość wypowiedzi (w tym ton głosu)
i. elementy środowiska fizycznego (w tym aranżacja miejsca)
20. Jak bardzo kształtując swoją opinię o partnerze polegasz na informacjach
uzyskanych z obserwacji mowy ciała?
a. bardzo
b. średnio
c. słabo
d. w ogóle
21. Jak postrzegasz osobę negocjatora, który umie przepraszać za popełnione
błędy?
a. jako osobę słabą
b. jako osobę niezdecydowaną
c. jako osobę odpowiedzialną
d. jako osobę znającą swoją wartość
e. jako osobę uczciwą
f. jako osobę dbającą o reputację
g. inaczej ..............................................................................................................
22.
a.
b.
c.
d.

Jak często mylisz się w ocenie drugiej strony?
zawsze
często
rzadko
nigdy

23. Oceń możliwość popełnienia najczęstszych błędów w poszczególnych elementach tworzących wizerunek negocjatora (wpisz obok prezentowanej pozycji
wartość od 1 do 5, przyjmując, że cyfra 1 oznacza element w którym występuje
najwięcej błędów, zaś 5 element gdzie błędy prawie wcale nie występują):
a. efekt pierwszego wrażenia
b. umiejętność słuchania
c. umiejętność zadawania pytań i odpowiedzi na nie
d. panowanie nad własnymi emocjami
e. umiejętność przekonywania i doboru argumentacji
f. komunikacja niewerbalna
g. świadomość wystąpienia potencjalnych błędów
h. inne (jakie?) .....................................................................................................
DANE O RESPONDENCIE
Na zakończenie proszę o udzielenie kilku odpowiedzi na swój temat oraz reprezentowanej przez Ciebie firmy:
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5.
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WIEK
25-30
31-40
41-50
51-60
61 i więcej

II. PŁEĆ:
1. kobieta
2. mężczyzna
III. ZAJMOWANE STANOWISKO:
1. właściciel/współwłaściciel firmy
2. dyrektor
3. specjalista ds. marketingu
4. specjalista ds. administracji
5. handlowiec
6. ekonomista
7. doradca ubezpieczeniowy
8. inne stanowisko (jakie?) ...................................................................................
IV. JAK CZĘSTO UCZESTNICZYSZ W NEGOCJACJACH W SWOJEJ PRACY ZAWODOWEJ?
1. bardzo często
2. często
3. rzadko
4. nigdy
V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ FIRMĘ:
1. produkcyjna
2. usługowa
3. handlowa
4. bankowość i ubezpieczenia
5. inna (jaka?) .......................................................................................................
VI. FORMA PRAWNA FIRMY:
1. prywatna
2. przedsiębiorstwo państwowe
3. spółka (jaka?)........................................
4. inna (jaka?)............................................
Zebrane wyniki będą wykorzystane jedynie w celach naukowych.
Dziękuje za wypełnienie kwestionariusza.

Część 2:

Przedsiębiorczość i konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw

mgr Anna Grabska
Katedra Ekonomii
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

Instrumenty konkurowania a trwałość
przewagi konkurencyjnej
1. Wstęp
Jedną z licznych konsekwencji realizowanych w Polsce reform społecznogospodarczych jest postępujący proces globalizacji gospodarki. W efekcie działalność
przedsiębiorstw przekracza granice krajowe, czyniąc je podmiotami rynku światowego.
Jednocześnie następuje dalsza indywidualizacja konsumenta, której towarzyszy nasycenie rynków i zaostrzenie konkurencji. Narastająca złożoność i niepewność otoczenia,
a także postępująca globalizacja zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania rozwiązań pozwalających na skuteczną walkę konkurencyjną. Jednym z warunków pozwalających na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na poziomie przedsiębiorstwa
jest wykorzystywanie określonego zestawu instrumentów konkurowania, trudnych do
imitacji lub substytucji, co daje przedsiębiorstwom możliwość kształtowania cech
własnej oferty w taki sposób, że ich imitacja jest trudna, kosztowna lub wymaga dłuższego czasu.

2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Istnieje ponad 400 definicji konkurencyjności1, co w dużym stopniu pozwala
uświadomić nie tylko złożoność zjawiska, niejednoznaczność miar, ale też dużą swobodę analiz2. Często przyjmowane są definicje kontrowersyjne, charakteryzujące się
fragmentarycznością i jednostronnością. Pojęcie konkurencyjności zawiera w sobie
rożne elementy w zależności od tego, na co w danym badaniu kładzie się nacisk. W
efekcie pojęcie konkurencyjności może obejmować zarówno elementy statyczne (jej
ocenę w określonym momencie), jak i dynamiczne (analiza czynników określających
zdolność konkurencyjną w długim okresie z wyeksponowaniem zdolności do jej poprawy)3. Dokonując kompleksowej oceny konkurencyjności nie można polegać tylko
na zbadaniu konkurencyjności w danym momencie poprzez relatywnie łatwe do ujęcia
statystycznego zinterpretowanie dynamiki wzrostu sprzedaży, udziału w rynku, wzro1
2

3

K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 11.
M. Gorynia, Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa w: Konkurencyjność
gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, materiały konferencyjne, Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 89.
B. Bakier, K. Meredyk, Istota i mechanizm konkurencyjności w: H. Podedworny, J. Grabowiecki, H.
Wnorowski (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesja do Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, ZMSG, Białystok 2000, s. 38.
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stu /spadku jakości oferowanych produktów, rentowności i kondycji finansowej, stosunek nakładów na badania i rozwój do sprzedaży, ale raczej na określeniu czynników
rozwojowych, dynamicznych, czasem trudnych do zmierzenia, które określają zdolności do osiągnięcia, poprawy lub utrzymania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w
dynamicznym otoczeniu. Wzrost i przetrwanie przedsiębiorstwa zależą od aktualnych i
przyszłych warunków zewnętrznych oraz od zdolności przedsiębiorstwa do przystosowania się do tych warunków oraz umiejętności ich kształtowania4.
Na konieczność systemowego podejścia do konkurencyjności wskazuje J. Bossak, który stwierdza, że konkurencyjność kraju to takie ukształtowanie się warunków
instytucjonalnych, makroekonomicznych i warunków konkurencji oraz sprawności
mechanizmu rynkowego, które budują podstawy ekonomiczne dla dynamicznego
rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się otoczenia5. Takie ujęcie
konkurencyjności, świadczy o podjęciu próby określenia czynników warunkujących
zdolność do osiągania, utrzymania i poprawy konkurencyjności gospodarki.
W literaturze zostało wyodrębnione pojęcie konkurencyjności systemowej, które
obejmuje rozwiązanie, w którym spełnione są dwa warunki:
1. presja konkurencyjna stanowi ciągle wyzwanie dla poprawy efektywności produkcji i produktu,
2. przedsiębiorstwa są zintegrowane w powołanych do tego celu sieciach współpracy,
których różnorodność usług, instytucji oraz powiązań zewnętrznych wspiera wysiłek indywidualnych podmiotów.
Autorzy tej koncepcji wprowadzili cztery różne poziomy, które są istotne z
punktu widzenia konkurencyjności, a mianowicie: poziom meta-, makro-, mezo- i
mikroekonomiczny. Na poziomie meta analizuje się takie czynniki jak zdolność społecznej integracji i strategie. Na poziomie mezo omawia się struktury pomocnicze,
które mobilizują, wspierają i uzupełniają działania podejmowane przez przedsiębiorstwa. Ponadto pojęcie konkurencyjności systemowej łączy elementy ekonomii przemysłowej i innowacyjnej a także socjologię przemysłową, a zwłaszcza te jej elementy,
które dotyczą dyskusji nad fenomenem polityki kształtującej instytucjonalne ramy
współpracy6.
Koncepcja ta zasadniczo odbiega od bardzo często prezentowanych badań nad
konkurencyjnością, w których główny nacisk kładzie się na makro- i mikrokonkurencyjność. W koncepcji systemowej konkurencyjności podkreśla się znaczenia poziomu
meta i mezokonkurencyjności, jako tych, które w sposób istotny wpływają na tworzenie ram efektywnej konkurencji. Analiza wyników różnorodnych badań, pozwala na
postawienie tezy, że podmiotem, mającym największy wpływ na konkurencyjność
systemową jest przedsiębiorstwo. Konkurencyjność powstaje na poziomie przedsię-

4
5
6

Por.: I. Bielski, Ekologiczny wymiar współczesnego marketingu, „Ekologia i Technika” nr 3/1999,
s. 67.
J. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne w: H.
Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.), Konkurencyjność gospodarki..., op. cit., s. 21.
K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stammer, Systemic Competitiveness – New Challenges
to Business Politics w: „Economics” Volume 59, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen, 1999,
s. 62; przyt. za: K. Żukrowska, Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski
w: Konkurencyjność …, op. cit., s.. 174.
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biorstwa, ale jednocześnie nie umniejsza to znaczenia czynników z poziomu meta,
makro i mezokonkurencyjności7.
Podobny pogląd prezentuje M. Lubiński, który stwierdza, że konkurencyjność
gospodarki narodowej można uznać za zbudowaną na konkurencyjności przedsiębiorstw, które działają w jej granicach. Tym samym konkurencyjność gospodarki
narodowej jest czymś więcej niż tylko rezultatem łącznej lub przeciętnej konkurencyjności wspomnianych przedsiębiorstw8. Podobnie twierdzi K. Zymonik, przyjmując
założenie, że konkurencyjność gospodarki opiera się na konkurencyjności przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w określonym otoczeniu prawnym, finansowym i
środowiskowym9.
Na tej podstawie można zbudować formalny model zależności pomiędzy konkurencyjnością przedsiębiorstwa (zmienna zależna) a zmiennymi niezależnymi określającymi jej wysokość. Model ten przyjmie następującą postać10:

KP = f (CZMETA, CZMAK, CZMEZ, CZMIKRO)
gdzie:
KP – konkurencyjność przedsiębiorstwa
f – funkcja opisująca zależność konkurencyjności przedsiębiorstwa od determinujących
ją czynników
CZMETA
– czynniki metaekonomiczne
CZMAK
– czynniki makroekonomiczne
CZMEZ
– czynniki mezoekonomiczne
CZMIKRO
– czynniki mikroekonomiczne
Do powyższej zależności funkcyjnej można dodać następujące uwagi:
1. jeżeli porównujemy przedsiębiorstwa w ramach gospodarki światowej, to czynnik
metaekonomiczny można pominąć, ponieważ jest on identyczny dla wszystkich
krajów,
2. jeżeli porównujemy przedsiębiorstwa w ramach określonej gospodarki narodowej,
to czynnik makroekonomiczny można pominąć, gdyż jest on identyczny dla
wszystkich przedsiębiorstw z danej gospodarki,
3. jeżeli porównujemy przedsiębiorstwa w ramach danej branży z tej samej gospodarki narodowej, to można abstrahować od czynników meta, makro i mezoekonomicznego.
Według F. Chesnais`a konkurencyjność przedsiębiorstwa odzwierciedla pomyślne praktyki zarządzania ze strony przedsiębiorców lub rad nadzorczych, ale wyrasta ona także z siły oraz efektywności struktury produkcyjnej gospodarki narodowej,
jej infrastruktury technicznej i innych czynników wyznaczających efekty zewnętrzne,
które mogą być podstawą działalności przedsiębiorstwa11. W efekcie konkurencyjność
przedsiębiorstwa jest uwarunkowana zarówno działaniami instytucji szczebla centralnego, decyzjami podejmowanymi przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, jak i
7
8
9
10
11

J. Meyer-Stamer , Konkurencyjność systemowa, „Gospodarka Narodowa”, nr 3/1996, s. 3.
M. Lubiński, Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa?, „Gospodarka Narodowa” nr 6/1995.
K. Zymonik, Jakość a konkurencyjność w gospodarce narodowej, „Problemy Jakości” nr 1/1998.
Por.: M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 61.
F. Chesnais, Technical Cooperation Agreements between Firms, „STI-Rewiew” no. 4/1988.
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działaniami podejmowanymi w samym przedsiębiorstwie, których trafność w dużym
stopniu jest determinowana stopniem rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. W efekcie można stwierdzić, że między czynnikami sprzyjającymi wzrostowi
konkurencyjności gospodarki narodowej a działaniami przedsiębiorstw, dążącymi do
poprawy własnej konkurencyjności, istnieje silna współzależność.

3. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Odniesienie pojęcia konkurencyjności do poziomu przedsiębiorstwa oznacza, że
osiągnięcie pewnego stopnia konkurencyjności jest warunkiem decydującym o powodzeniu firmy na rynku. Sukces konkurencyjny przedsiębiorstwa uzależniony jest od
posiadania przez nie przewagi konkurencyjnej.
Istotę przewagi konkurencyjnej można sprowadzić do tego, że dane przedsiębiorstwo robi coś lepiej lub inaczej od swoich rywali, dzięki czemu osiąga lepsze
rezultaty. Zawsze posiada ona charakter względny, tzn. uzależniona jest od tego, co
dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. Strategia konkurowania i
sukces rynkowy zależą od możliwości firmy w zakresie konfigurowania własnych
zasobów i umiejętności, zdolności wyboru najkorzystniejszej areny konkurowania,
przewidywania możliwych ruchów konkurentów, gotowości i umiejętności ochrony
zdobytej przewagi konkurencyjnej. Na tej podstawie można stwierdzić, że zdolność do
konkurowania zmienia się zależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych możliwości firmy12.
Przewaga konkurencyjna wynika z asymetryczności albo wyróżnienia w dowolnym wymiarze (atrybucie albo czynniku) przedsiębiorstwa, dzięki któremu jest ono w
stanie lepiej od innych obsłużyć klientów, przynieść więcej wartości i osiągnąć wyższy
poziom efektywności. W celu osiągnięcia względnie trwałego, wysokiego poziomu
efektywności, trzeba sięgnąć do wielorakich źródeł konkurencyjności, należy stworzyć
i odnowić konfigurację wielorakich przewag nad konkurentami13. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa jest zdobywana i utrzymywana w trzech wymiarach: własności,
dostępu i efektywności wykonania (tabela 1). W każdym z nich występują dwie orientacje: na tworzenie wartości firmy i na ograniczanie swobody manewru strategicznego
rywali.

12
13

Takie podejścia do problemu przewagi konkurencyjnej zawiera opracowanie: M. J. Stankiewicz (red.),
Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń 1999, s. 110 i dalej.
Por.: H. Ma, Creation and Preemption for Competitive Adventage, „Management Decision” nr 3/1999,
s. 259-266; H. Ma, Constellation of Competitive Adventage: Compenents and Dynamics, „Management Decision” nr 4/1999, s. 348-355.
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Podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Orientacja strategiczna

Wymiar przewagi konkurencyjnej

Posiadanie na
własność

Dostęp do zasobów i kompetencji

Efektywność
wykonania oparta
na nieustannym
doskonaleniu

na tworzenie wartości firmy

na ograniczanie swobody manewru strategicznego rywali

Aktywne pozyskiwanie i
gromadzenie zasobów i kompetencji, tworzące bogactwo
przedsiębiorstwa.

Zawężanie swobody manewru
konkurentów w tworzeniu zasobów i kompetencji cennych strategicznie.

Tworzenie dostępu do zasobów
Blokowanie dostępu konkurentów
i kompetencji poprzez budodo potencjalnie cennych stratewanie sieci powiązań z różnygicznie zasobów i kompetencji
mi interesariuszami (dostaw(np. wysoko wykwalifikowane
cami, odbiorcami, klientami,
zasoby siły roboczej).
itp.).
Kształtowanie uczenia się w
działaniu, służące osiąganiu
przez ludzi wysokiego poziomu efektywności.

Opóźnianie organizacyjnego
uczenia się u konkurentów po to,
aby zniechęcić ich do efektywnego
kreowania nowych kompetencji i
stworzyć im bariery rozwoju.

Źródło: opracowanie własne ma podstawie: H. Ma, Creation and Preemption for Competitive Adventage,
„Management Decision” nr 3/1999, s. 259-266; H. Ma, Constellation of Competitive Adventage:
Compenents and Dynamics, „Management Decision” nr 4/1999, s. 348-355.

Powyższa koncepcja kompleksowo ujmuje działania zmierzające do osiągnięcia
trwałej przewagi konkurencyjnej, niemniej jednak każde przedsiębiorstwo powinno
pamiętać, iż przyjęcie tylko jednej orientacji strategicznej może spowodować wyeliminowanie z rynku. Preferowanie tylko strategii tworzącej wartości przedsiębiorstwa
można doszukać się w podejściu zaprezentowanym przez J. Barneya. Według tego
autora przewaga konkurencyjna rozumiana jest jako zdolność do realizacji strategii,
której nie są w stanie wdrożyć aktualni i potencjalni konkurenci14. Realizacja wyłącznie strategii zmierzającej do tworzenia wartości przedsiębiorstwa może spowodować
opóźnioną reakcję na działania podejmowane przez konkurentów lub nadmierne
umocnienie pozycji rywali. Przyjęcie jako słusznej wyłącznie strategii ograniczającej
manewr rywali strategicznych może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie generowało własnych przewag konkurencyjnych, trudnych do imitacji.
Wprawdzie każde z sześciu wskazanych źródeł przewagi konkurencyjnej jest względnie niezależne, jednakże dopiero w całości stanowią one konfigurację będącą strukturą
nośną względnie trwałej przewagi konkurencyjnej.
W latach 80 pojawiło się w obszarze badań strategicznych nowe podejście wywodzące się z teorii ekonomii, wyjaśniające niezbędne warunki do generowania trwa14

J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” vol. 17
no. 1/1991, s. 102.
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łej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poprzez pryzmat posiadanych przez nie
zasobów. W literaturze zachodniej jest ono znane jako Resource-Based View of the
Firm (w skrócie RBV), w polskiej jako podejście zasobowe15. W myśl teorii przyjmującej za punkt wyjścia zasoby przedsiębiorstwa, możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków wynika ze zdolności do lepszego niż konkurencja wykorzystania przez
nie pewnych podstawowych zasobów niematerialnych i umiejętności, jak również
lepszego od rywali dostosowania tych umiejętności do kluczowych czynników sukcesu
w danej branży16.
Z tego wynika, że podejście zasobowe traktuje przedsiębiorstwo jako unikalną
wiązkę materialnych i niematerialnych zasobów i umiejętności. Istota zasobowej teorii
sprowadza się do tego, że zasoby i umiejętności które są rzadkie, trwałe, niedoskonale
mobilne i trudne do imitacji, umożliwiają firmie uzyskiwanie trwałej przewagi konkurencyjnej a w rezultacie stałych, ponadprzeciętnych dochodów17. Zestaw takich trudno
zbywalnych, niedoskonale kopiowalnych, rzadkich i wyspecjalizowanych zasobów,
które umożliwiają firmie uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej nazywa się aktywami
strategicznymi18. Do tak zdefiniowanych aktywów strategicznych niewątpliwie można
zaliczyć umiejętność stworzenia takiej gamy instrumentów konkurowania, które spowodują, że oferta przedsiębiorstwa będzie wybierana częściej niż oferty konkurencji.
Rozważając kwestię przewagi konkurencyjnej należy wskazać, że nie zawsze
musi być ona widoczna, rozpoznawalna przez klientów i konkurentów. Istnienie przewagi stanowić może jedynie podstawę, bazę do stosowania różnych instrumentów
konkurowania. Te ostatnie muszą być natomiast łatwo rozpoznawalne i identyfikowane
przez nabywców. W związku z tym instrumenty konkurowania można rozumieć jako
widoczne i posiadające znaczenia dla klienta różnice w wartości oferty firmy lub
różnice jej zachowania, świadomie kreowane w celu zdobycia nabywców19. Można
przyjąć więc, że są świadomie kreowanymi środkami osiągania rynkowych celów
strategicznych, a tym samym stanowią zbiory elementów składowych ich strategii
konkurowania20.
Na podstawie dwóch głównych strategii konkurencyjnych przedsiębiorstwa –
strategii przywództwa kosztowego (wiodącej pozycji kosztowej) oraz strategii wyróżnienia można wyodrębnić cenowe i pozacenowe instrumenty konkurowania21. Istotą
strategii przywództwa kosztowego jest uzyskanie trwałej przewagi kosztów nad kon15
16
17

18
19
20
21

Por.: D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Wyd. Gebethner i Spółka, Warszawa 1996; J.
Key, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
D. Faulkner, C. Bowman, Strategie..., op. cit., s. 31.
Por.: R. Amit, P. Schoemaker, Strategic assets and organizational rent, „Strategic Management
Journal” vol 14/1993; J. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of
Management” vol. 17/1991 no. 1; I. Dierickx, K. Cool, Asset stock accumulation and sustainability of
competitive advantage, „Management Science” vol. 35/1989 no. 12; R. Reed, R. DeFillippi, Casual
Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage, „Academy of Management
Review”, vol. 15/1990 no. 1.
R. Amit, P. Schoemaker, Strategic assets..., op. cit.
B. Godziszewski, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych
i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania w: Budowanie potencjału..., op. cit., s. 121.
Por. M. Haffer, Instrumenty konkurowania w: Budowanie potencjału..., op. cit., s. 49.
M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992,
s. 50-55.
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kurentami. Niższe koszty umożliwiają oferowanie niższych cen niż konkurenci. Istota
strategii wyróżnienia sprowadza się do osiągnięcia przewagi za pomocą oferowania
dobra różniącego się pozytywnie (w ocenie nabywców) od ofert innych konkurentów.
Strategia przywództwa kosztowego może być realizowana przez:
• inwestowanie w potencjał przedsiębiorstwa i technologie,
• unifikacje produktów i unikanie zbędnych kosztów,
• opieranie się na dużych segmentach rynku i unikanie nietypowych klientów,
• rozszerzanie asortymentu wyrobów pokrewnych,
• zawieranie porozumień strategicznych w celu zmniejszenia kosztów nowych inwestycji22.
Na tej podstawie można stwierdzić, że przewaga kosztów nad konkurentami
może wynikać z następujących przyczyn:
1. zewnętrznych, związanych z pozycją przedsiębiorstwa w otoczeniu,
2. wewnętrznych, związanych ze sposobem alokacji zasobów,
3. czynnika czasu23.
Podstawą realizacji strategii różnicowania jest natomiast bądź obniżenie kosztów użytkowych wyrobu, bądź podwyższenie jego wartości użytkowej wyrobu.
Wobec tego można postawić tezę, że źródłami przewagi kosztowej są: niskie
koszty pozyskiwania czynników produkcji, korzyści skali, efekty doświadczenia,
usprawnienia procesów technologicznych i konstrukcji produktów, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz efektywność zarządzania. Natomiast źródła
przewagi przez wyróżnienie się są bardziej skomplikowane, ponieważ czynniki wyróżniające winny cechować się: skalą i ważnością korzyści dla odpowiednio dużej liczby
nabywców, unikatowym charakterem różnicy, komunikatywnością i dostępnością24.
Zdaniem M. Portera powyższe opcje są względem siebie alternatywne, to znaczy, że wybór jednej ze strategii konkurowania oznacza automatyczne wykluczenie
drugiej. Jednak analiza działalności wybranych przedsiębiorstw pokazuje, że cześć
przedsiębiorstw z powodzeniem łączy przywództwo kosztowe z jakościowym, czyli z
powodzeniem wykorzystuje instrumenty cenowe i pozacenowe. Dlatego w obliczu
nieustannie zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa powinny dążyć do stosowania różnych unikatowych kombinacji instrumentów konkurowania, które będą wspierać się wzajemnie i zapewniać osiąganie efektu synergicznego i ich zintegrowanego
stosowania. Oparcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na pojedynczej przewadze konkurencyjnej, niezależnie od tego, czy ma ona charakter przewagi kosztowej
czy jakościowej wcale nie gwarantuje sukcesu rynkowego w dłuższym okresie.

22
23
24

M. E. Porter, Strategia..., op. cit., s. 51-52.
M. Gorynia, Luka..., op cit., s. 86.
H. Brdulak (red.), Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
PWE, Warszawa 1999, s. 23-25.
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4. Koncepcja badań i próba badawcza
We wrześniu 2001 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące konkurencyjności 200 przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie północno-wschodnim
Polski25. Założenia przeprowadzonego badania były następujące:
1. badania zrealizowano metodą wywiadu bezpośredniego – przeszkoleni ankieterzy
przeprowadzili według opracowanego kwestionariusza wywiady z przedstawicielami kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw,
2. badaniami zostały objęte przedsiębiorstwa z różnych rodzajów działalności gospodarczej,
3. badania dotyczyły przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, bez względu na
pochodzenie kapitału,
4. badania dotyczyły przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.
W badaniach uczestniczyły przedsiębiorstwa o różnych formach prawnych: 70
spośród nich to indywidualna działalność gospodarcza, 57 – spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, 44 spółki cywilne, 12 spółek jawnych, 6 spółek cywilnych, 6
przedsiębiorstw państwowych i 5 spółdzielni.
Przyjmując za kryterium klasyfikacji poziom zatrudnienia, wśród badanej próby
przeważały przedsiębiorstwa małe i średnie. Liczbę zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach przedstawia tabela 3.
Tabela 2.

Wielkość zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach
Wielkość zatrudnienia

Liczba przedsiębiorstw

1. do 5 osób

51

2. 6 – 10 osób

41

3. 11 – 20 osób

36

4. 21 – 49 osób

36

5. 50 – 100 osób

14

6. 101 – 250 osób

11

7. powyżej 250 osób

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Badane przedsiębiorstwa w roku 2000 charakteryzowały się następującą wielkością przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług:
1. do 100 tys. zł – 36 przedsiębiorstw,
25

Badania zostały przeprowadzone przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w ramach realizowanego projektu badawczego nt: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Opracowane wyniki badań przygotowywane są do druku.
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2. 100 – 500 tys. zł – 31 przedsiębiorstw,
3. 500 – 1 000 tys. zł – 10 przedsiębiorstw,
4. 1 000 – 3 000 tys. zł – 16 przedsiębiorstw,
5. powyżej 3 000 tys. zł – 4 przedsiębiorstwa.
Produkcja analizowanych przedsiębiorstw trafia przede wszystkim na rynek regionalny (Północno-Wschodnia Polska), a następnie na rynek krajowy (ok. 44% badanych przedsiębiorstw przeznacza ponad 50% całkowitej produkcji jest przeznaczana na
rynek regionalny, natomiast 23% przedsiębiorstw przeznacza swoją produkcję na
rynek krajowy).

5. Instrumenty
konkurowania
przedsiębiorstwa

wykorzystywane

przez

badane

Badania zakresu i częstotliwości stosowania poszczególnych instrumentów konkurowania przez badane przedsiębiorstwa składały się z jednego pytania. Pytanie
dotyczyło zakresu obecnie stosowanych instrumentów konkurowania. Badane przedsiębiorstwa dokonywały oceny zakresu stosowania zasugerowanych rodzajów instrumentów konkurowania według skali od 0 do 5 (gdzie 0 oznacza, że dany instrument
konkurowania nie jest w ogóle stosowany, a 5 – że jest stosowany najczęściej).
Wyniki badań przedstawiono jako średnią arytmetyczną, wyliczoną dla ocen dokonanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, ukazując
zakres stosowania instrumentów konkurowania.
Z badań wynika, że przedsiębiorstwa regionu podlaskiego funkcjonują na rynku,
na którym stosowany jest stosunkowo szeroki asortyment instrumentów konkurowania.
Badane przedsiębiorstwa konkurują głównie za pomocą wyróżniania swoich ofert,
wykorzystując dość często następujące instrumenty konkurowania, podane w kolejności wskazywanej częstotliwości ich wykorzystania:
• jakość produktów,
• szerokość asortymentu,
• elastyczność dostosowania produktów do potrzeb odbiorców,
• wizerunek firmy,
• zapewnienie potencjalnym klientom dogodnego dostępu do produktów,
• warunki płatności,
• marka produktu,
• odmienność oferowanych produktów,
• warunki i okres gwarancji,
• promocja sprzedaży,
• reklama.
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Tabela 3.

Zakres obecnie stosowanych instrumentów konkurowania przez przedsiębiorstw regionu podlaskiego

Lp.

Instrumenty konkurowania

Średnia

1

Jakość produktów

4,22

2

Cena

3,96

3

Szerokość asortymentu

3,82

4

Elastyczność dostosowania produktów do potrzeb
odbiorców

3,80

5

Wizerunek firmy

3,77

6

Zapewnienie potencjalnym klientom dogodnego
dostępu do produktów

3,76

7

Warunki płatności

3,61

8

Marka produktu

3,54

9

Odmienność oferowanych produktów

3,26

10

Warunki i okres gwarancji

3,07

11
12

Promocja sprzedaży
Reklama
Częstsze od innych wprowadzanie na rynek nowych
produktów
Zakres świadczonych usług posprzedażnych
Zakres świadczonych usług przedsprzedażnych
Rozbudzanie nieznanych dotychczas potrzeb (kreowanie potrzeb)

3,03
3,01

13
14
15
16

2,87
2,48
2,34
2,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Na tej podstawie można stwierdzić, że przedsiębiorstwa starają się realizować
strategię wyróżnienia. Osiągnięcie odpowiedniego zróżnicowania pozwala na zdobycie
względnej trwałej przewagi konkurencyjnej, a tym samym gwarantuje uzyskiwanie
wyższej od przeciętnej stopy zysku w danym sektorze. Instrumenty wykorzystywane w
ramach tej strategii charakteryzują się pewnymi trudnościami w imitacji czy substytucji, co daje przedsiębiorstwom możliwość kształtowania cech własnej oferty w taki
sposób, że ich imitacja jest trudna, kosztowna lub wymaga czasu. Przywiązanie klienta
do produktu firmy wykorzystującej powyższą gamę instrumentów jest trwalsze.
Najwyższa ocena został przyznana jakości produktów. Dla możliwości skutecznego konkurowania jakością produktów najważniejsze są (kolejność według ważności):
• stopień zaangażowania naczelnego kierownictwa realizację programów
zapewniania jakości,
• stopień zaangażowania wszystkich pracowników w realizację zasad wysokiej
jakości pracy,
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•
•
•
•
•
•
•
•

stosowanie skutecznych systemów zapewniania jakości,
nowoczesność technologii,
jakość parku maszynowego,
jakość kadr B+R,
kultura techniczna pracowników,
stosowane systemy motywacji,
nakłady na działalność B+R,
image firmy26.
Na tej podstawie można postawić tezę, że w zdecydowanej większości, przedsiębiorstwa regionu podlaskiego posiadają odpowiednie umiejętności marketingowe,
umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania produktów oraz w zakresie
tworzenia odpowiedniego wizerunku firmy na rynku27.
Niestety jednocześnie należy zwrócić uwagę, że stosunkowo rzadko wykorzystywane jest rozbudzanie nieznanych dotychczas potrzeb lub częstsze od innych
wprowadzanie na rynek nowych produktów, co wpływa na zaniżanie pozytywnych
efektów realizowania strategii wyróżnienia. Skutkiem takiej sytuacji są ograniczone
środki finansowe jakie przedsiębiorstwa są w stanie przeznaczyć na innowacyjność.
Najczęściej wskazywaną przez ankietowane podmioty gospodarcze (ok. 26%) barierą
blokującą realizację inwestycji w przedsiębiorstwie jest przekonanie o małej chłonności rynku, na którym działa firma. W przypadku przedsiębiorstw obsługujących rynek
lokalny, taka sytuacja wiąże się niewątpliwie z ewidentnym spadkiem siły nabywczej
konsumentów w województwie podlaskim, wynikającym z rosnącej stopy bezrobocia
(wg stanu na koniec czerwca 2001 r. zarejestrowani bezrobotni stanowili 13,7% liczby
ludności czynnej zawodowo)28. Ponadto bariera rynkowa wynikająca z mało chłonnego
rynku, może być związana z tym, że oferta analizowanych przedsiębiorstw nie odpowiada oczekiwaniom klientów pod względem jakości (ponad 74% ankietowanych
przedsiębiorstw wskazało cenę jako swój główny instrument konkurowania na rynku).
Funkcjonowanie we współczesnych warunkach rynkowych wymaga bowiem oferowania produktów nie tylko konkurencyjnych cenowo, ale również o wysokiej jakości.
Do innych barier hamujących wzrost działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach podlaskich, na którą wskazało 14% podmiotów, należy czynnik pośrednio
związany z mało chłonnym rynkiem zbytu, a mianowicie wyższa konkurencyjność
przedsiębiorstw krajowych zlokalizowanych w innych regionach kraju oraz konkurencyjny import.
W dalszej kolejności przedsiębiorstwa wskazują na trudności w pozyskiwaniu
kapitału inwestycyjnego ze źródeł zewnętrznych oraz na niską zyskowność i rentowność działalności gospodarczej w województwie podlaskim. Niska rentowność przedsiębiorstw oznacza trudności w wygospodarowaniu niezbędnych funduszy własnych
na inwestycje. W badaniach ankietowych 45% podmiotów przyznało, iż w ubiegłym
26

27
28

M. J. Stankiewicz, Potencjał konkurencyjności polskich przedsiębiorstw a ich zdolność do konkurowania w: K. Poznańska (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa 2001, s. 48.
M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996,
s. 56.
www.sejmik.home.pl.
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roku miało problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Ponadto niski wskaźnik
rentowności wahający się średnio w granicach 2-3% świadczyć może o słabej gospodarności i uniemożliwia wygenerowanie nadwyżki środków własnych potencjalnie
przeznaczanych na inwestycje.
Powyższe rozważania pozwalają na postawienie tezy, że przedsiębiorstwa regionu podlaskiego starają się realizować swoje cele strategiczne w dojrzałych segmentach
rynku. Coraz częściej sięgają wprawdzie po instrumenty strategii różnicowania, ale
głównie w celu poprawienia symbolicznych właściwości swoich ofert i ich dostępności
na rynku, przy nie wielkim nakładzie środków finansowych.
Dużym powodzeniem wśród przedsiębiorstw regionu podlaskiego jako instrument konkurowania cieszy się cena, co pozwala na postawienie tezy, że badane przedsiębiorstwa starają się opierać swoją przewagę konkurencyjną na niskich kosztach
wytwarzania.
Dla stosowania ceny jako skutecznego instrumentu konkurowania najważniejsze
znaczenie mają (kolejność według ważności):
• poziom kosztów całkowitych,
• jakość kadry menedżerskiej,
• potencjał finansowy przedsiębiorstwa,
• jakość kadr zatrudnionych w działalności marketingowej,
• poziom stosowanych technologii,
• jakość parku maszynowego,
• image firmy,
• posiadanie planów strategicznych,
• znajomość aktualnej sytuacji na „swoim” rynku,
• znajomość potrzeb klientów29.
Wykorzystywanie ceny jako instrumentu konkurowania bardzo często naraża
przedsiębiorstwa na możliwość utraty części klientów w momencie, gdy konkurencja
zaoferuje podobną cenę. Możliwość zaoferowania niższej ceny w dużym stopniu
uzależniona jest od zdolności finansowej przedsiębiorstwa, czyli przewagi, która jest
stosunkowo łatwa do imitacji.
Wyniki badań przeprowadzanych metodą makro pokazują, że rzeczywiście w latach 1992-1997 następowała poprawa konkurencyjności kosztowej polskich firm.
Jednak od 1997 roku ma miejsce zatrzymanie tendencji poprawy wskaźników DRC, a
w konsekwencji pogarszanie się międzynarodowej konkurencyjności kosztowej polskiego przetwórstwa30.
Badane przedsiębiorstwa regionu podlaskiego to przede wszystkim małe firmy,
których podstawowym kosztem wytwarzania jest koszt pracy. Ponad 30% badanych
przedsiębiorstw wskazało, że o lokalizacji działalności w regionie podlaskim decydował dostęp do taniej siły roboczej. Przyjęcie takiego źródła przewagi konkurencyjnej
jest podejściem stosunkowo krótkookresowym. Ogólnie uważa się, że zasoby pracy w
29
30

M. J. Stankiewicz, Potencjał konkurencyjności..., op. cit., s. 47.
Metoda DRC opiera się na analizie konkurencyjności kosztowej. Opis tej metody i analizy kształtowania się konkurencyjności zawarte są w opracowaniu B. Wyżnikiewicz, Metoda DRC jako technika
badania kosztowych przewag konkurencyjnych w: H. Brdulak (red.), Wspólna Europa..., op. cit.,
s. 208-223.
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skali kraju są względnie drogie. Do podstawowych przyczyn niskiej konkurencyjności
zasobów siły roboczej można zaliczyć m.in.: narastającą interwencję na rynku pracy,
obciążenie systemu zabezpieczeń socjalnych, brak zróżnicowania płac oraz gwarancje
utrzymania odpowiedniego poziomu płac podyktowane poprawą dobrobytu. Kształtowanie płac nie jest związane z mechanizmem rynkowym, mają one raczej charakter
gałęziowy – nie są związane z firmą, jej wynikami, pozycją, kulturą. Wysoki poziom
uzwiązkowienia daje wyjątkowo silną pozycję przetargową pracownikom. Dlatego, aby
osiągnąć poprawę konkurencyjności zasobów pracy konieczne byłoby podjęcie określonych działań: koszty zabezpieczenia socjalnego muszą ulec obniżeniu poprzez
przebudowę całego systemu, kształtowanie poziomu i struktury płac musi ulec decentralizacji a stopień waloryzacji płac dyktowany dobrobytem musi ulec obniżeniu31.
Wobec tego można sądzić, że w najbliższym czasie dostęp do taniej siły roboczej nie
będzie generować istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej.
Zaprezentowane wyniki dotyczące zakresu i intensywności stosowania instrumentów konkurowania w przedsiębiorstwach regionu podlaskiego są stosunkowo mało
optymistyczne. Brak odpowiedniej intensywności wykorzystywania określonych
instrumentów jest przede wszystkim podyktowany ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w dyspozycji przedsiębiorstw. Ponadto brak odpowiedniego potencjału konkurencyjności powoduje, że przedsiębiorstwa bardzo często opierają swoją
konkurencyjność na przewagach zanikających. W efekcie generowane przez badane
przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjne narażone są na imitowanie, a konkurenci
łatwo je pokonują.

31

H. Siebert, How competitive is Europe’s labour?, Kiel 1999, s. 19; przyt. za: A. Chmielak, Miękkie
determinanty konkurencyjności międzynarodowej w: Konkurencyjność..., op. cit., s. 47.
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Internacjonalizacja działalności gospodarczej
a strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw
Jednym z ważniejszych procesów zachodzących we współczesnym świecie jest
kształtowanie się globalnej przestrzeni gospodarczej oraz towarzyszący mu proces
internacjonalizacji przedsiębiorstw. Globalizacja i będący jej następstwem proces
internacjonalizacji, będąc konsekwencją rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego,
stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw i ich kierownictwa
w zakresie dostosowania do wymogów międzynarodowego otoczenia.

1. Polska kadra kierownicza wobec wyzwań procesu internacjonalizacji
Biorąc pod uwagę ogół procesów zachodzących w skali ogólnoświatowej, podstawowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki ma tworzenie się
wspólnego, jednorodnego rynku w Europie. W konsekwencji postępującego procesu
międzynarodowej integracji następuje przyspieszenie procesu umiędzynarodowienia
działalności coraz większej liczby podmiotów gospodarczych. Proces internacjonalizacji stanowi jedno z największych wyzwań przed którym stoi polskie zarządzanie.
Jednak, aby odnieść sukces w większej skali, na rynku europejskim czy światowym,
potrzeba innowacji, determinacji, ciągłego doskonalenia oraz umiejętności współpracy
z zagranicznymi partnerami.
Stworzenie podstaw rozwojowych polskich przedsiębiorstw wymaga poważnych
zmian w postawach, zachowaniach i sposobie myślenia kadry kierowniczej. Według
socjologów to na płaszczyźnie psychologiczno-świadomościowej kryją się bariery
dalszego rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki1. Analizując wyniki badań i sondaży
przeprowadzanych wśród polskiej kadry kierowniczej wyraźnie widać dominującą
postawę pasywną i brak wiary we własne możliwości. Podsumowaniem badań „Menedżer 2000” było stwierdzenie, że „nasi menedżerowie są zaściankowi, że charakteryzuje ich prowincjonalizm, że wykazują niewielkie zainteresowanie tym, co dzieje się na
świecie, ujawniają natomiast kompleksy wynikające z braku środków finansowych i z
braku wiedzy”2.

1

2

P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne” nr 1/1994; za: L. Jakubów, Cechy kultury narodowej Polaków barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw w: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000,
s. 324.
IX badanie menedżerskie Moja kariera, „Rzeczpospolita”, 26 kwietnia 2000; przyt. za J. Szaban,
Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euromenadżera,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000, s. 245.
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Winą za istniejący stan rzeczy można obarczyć poprzedni system, który przez
wiele lat hamował nabywanie nawyków i cech niezbędnych w gospodarce rynkowej.
Dotychczasowe postawy i zachowania powinny jednak ulec przekształceniom w wyniku otwarcia gospodarki na otoczenie zewnętrzne i konfrontacji ze wzorcami zachodnimi. Mimo wzrastającej złożoności otoczenia nadal jednak typowa dla polskiej kadry
kierowniczej jest krótkowzroczność w działaniu. Brak długookresowej perspektywy
jest jednym z podstawowych czynników hamujących rozwój polskich przedsiębiorstw.
Strach przed tym co nowe, nieznane, brak wiary we własne możliwości paraliżuje
wszelką inicjatywę, w tym i zagraniczną ekspansję. Marzenia o wyjściu na światowe
rynki są obce polskiej kadrze, natomiast priorytetem jest zysk, płynność i walka o
rynki krajowe3. W obliczu powyższych wyników badań nie powinna nikogo dziwić
niekorzystna i stale pogarszająca się sytuacja w handlu zagranicznym oraz pesymistyczne prognozy dla rozwoju polskiej gospodarki.
Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw przybierają w większości przypadków formę strategii defensywnej, nakierowanej na utrzymanie dotychczasowej pozycji
na rynku, zamiast strategii ofensywnej, związanej z ekspansją na nowe rynki4. Przedsiębiorstwa polskie wobec wyzwań nasilającej się zagranicznej konkurencji pozostają
zadziwiająco pasywne. Umiędzynarodowienie działalności zajmuje dalekie miejsce
pośród celów jakie stawia sobie większość polskich przedsiębiorstw5. Większość
polskich firm w perspektywie integracji ze strukturami Unii Europejskiej nie bierze jak
dotychczas pod uwagę możliwości zagranicznej ekspansji. Natomiast najczęściej
realizowaną strategią umiędzynarodowienia jest ekspansja eksportowa. W rzeczywistości, w Polsce można spotkać się najczęściej z przykładami internacjonalizacji biernej6. Internacjonalizacja czynna to ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa w różnych
możliwych formach. Internacjonalizacja bierna oznacza natomiast wchodzenie w różne
związki gospodarcze z partnerami zagranicznymi bez wychodzenia z działalnością
gospodarczą poza granice kraju lokalizacji danej firmy7. Jak dowodzą wyniki badań
nad stosunkiem polskich przedsiębiorstw do ekspansji na rynku unijnym, większość
przedsiębiorstw nie jest zainteresowana rozwinięciem innych niż eksport form współpracy z partnerami Unii Europejskiej. Zgodnie z opiniami menedżerów badanych firm
eksport pozostaje dominującą formą umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.
Kwestią wymagającą podkreślenia jest fakt, że koncentracja na eksporcie nie jest
w wielu przypadkach podparta danymi na temat dotychczasowego udziału w rynkach
Unii Europejskiej8. Zjawisko to poddaje w wątpliwość możliwość aktywnego kształtowania dalszej strategii umiędzynarodowienia na rynkach unijnych.
3
4

5
6
7
8

K. Obłój, Cele krótkoterminowe – za to efektywne, sondaż, „Rzeczpospolita”, 25 listopada 1998.
K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Strategie polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Patrz: K. Obłój, Cele krótkotermonowe..., op. cit.
K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 16.
Ibidem, s. 16.
Badaniami (w 2000 r.) została objęta grupa 68 firm zarejestrowanych w Polsce – jednym z kryteriów
doboru był prowadzenie działalności eksportowej na kilku zagranicznych rynkach. Oprócz działalno-
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Zmiany zachodzące w ogólnoświatowym otoczeniu motywują organizacje do
przemian w kierunku umiędzynarodowienia działalności. Zagraniczna ekspansja
oznacza różne formy zaangażowania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych (od
eksportu, przez liczne porozumienia z zagranicznymi partnerami, do bezpośrednich
inwestycji zagranicznych włącznie) celem zajęcia, a następnie umocnienia pozycji
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.
Przedsiębiorstwa rozszerzają swoją działalność poza granice jednego kraju oraz
nawiązują współpracę z zagranicznymi partnerami, szukając możliwości rozwoju poza
rynkiem lokalnym. Z tego względu proces internacjonalizacji można ująć jako działalność międzynarodową, w którą przedsiębiorstwo angażuje się stopniowo w miarę
zdobywania wiedzy i doświadczenia na rynkach zagranicznych.
Celami umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw są przede wszystkim:
• uzyskanie dostępu do kapitału,
• realizacja korzyści skali i lokalizacji,
• podniesienie rentowności,
• pozyskanie wartościowych kontaktów,
• opanowanie nowych rynków,
• pozyskanie nowych technologii (know-how), itd.
Umiędzynarodowienie pozwala na realizację korzyści skali, doświadczenia i zasięgu, których osiągnięcie nie byłoby możliwe nawet na największym rynku lokalnym.
Umiędzynarodowienie stwarza również możliwość dostępu do najbardziej wartościowych zasobów wiedzy, technologii i umiejętności, stanowiąc silny bodziec do bardziej
innowacyjnych strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw.
Powyższe cele są osiągane za pomocą realizacji odpowiedniej strategii rozwoju.
Spośród wielu dostępnych wariantów działania możliwa jest postawa pasywna, oznaczająca doraźne dostosowanie, lub aktywne poszukiwanie szans i możliwości ekspansji
poza rynkiem krajowym. Badania dowodzą, że mimo szans rozwojowych jakie stwarza
umiędzynarodowienie, większość przedsiębiorstw odrzuca perspektywę wejścia na
rynki zagraniczne koncentrując się wyłącznie na rynku krajowym9.
Polska jest krajem realizującym scenariusz doraźnych dostosowań do zmian w
otoczeniu zewnętrznym. Okres komunizmu uniemożliwił kształtowanie aktywnej
współpracy z zagranicą ze względu na monopol państwa w tej sferze. Dotychczasowe
efekty polskiej transformacji nie są podstawą dla zbyt wielu pozytywnych prognoz dla
rozwoju polskich przedsiębiorstw. Efekty w sferze gospodarczej to przede wszystkim:
niska konkurencyjność, niska dynamika, niska ocena wzrostu koniunktury, brak przy-

9

ści eksportowej – tylko 6 spośród badanych firm zawiązało sojusz strategiczny z partnerem z Unii Europejskiej, a 1 utworzyła join venture na terenie Unii; por. M. Gorynia, B. Jankowska, Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001,
s. 167.
Por.: K. Obłój, Cele krótkoterminowe..., op. cit.
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czółków stworzenia operatorów na rynku globalnym10. Dzisiejsza kondycja większości
polskich firm jest nadal efektem wieloletniego zastoju gospodarki. Za najważniejsze
bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw można wymieć, między innymi11:
• ograniczona zdolność akumulacji,
• wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego,
• bierność sektora bankowego w sferze finansowania inwestycji przedsiębiorstw
• niestabilność stosunków własnościowych w gospodarce.
Ograniczenia, którym podlegają polskie przedsiębiorstwa determinują w dużej
mierze wybór strategii rozwoju i umiędzynarodowienia, uniemożliwiając konkurowanie z zagranicznymi przedsiębiorstwami.
Ograniczone możliwości inwestycyjne (mała dostępność kapitału) polskich
przedsiębiorstw uniemożliwiają budowę nowych obiektów, zakup maszyn i urządzeń
oraz wprowadzanie wszelkiego rodzaju innowacji. Z tego względu, niejednokrotnie
okazuje się, że jedynym wyjściem z trudnej sytuacji staje się pozyskanie zagranicznego
inwestora.
W obliczu niemocy ekonomicznej i braku wizji strategicznej polskich przedsiębiorstw, można przyjąć, że ich umiędzynarodowienie będzie dokonywać się w najbliższych latach z inicjatywy działających na naszym rynku firm zagranicznych. Realizowane strategie polskich firm będą wyrazem koncepcji rozwojowych inwestorów zagranicznych lub będą musiały bardzo poważnie brać je pod uwagę12.
Mimo licznych barier rozwoju polskich przedsiębiorstw nie można jednak
przyjmować tak sceptycznego scenariusza bez kilku poprawek. Po pierwsze, trudno o
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw względem ich zagranicznej konkurencji po
wielu latach zastoju gospodarczego (okresu komunizmu). Przejście z gospodarki
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej stanowiło duże wyzwanie, jeszcze
większe stanowi przejście do gospodarki globalnej. Po drugie, ekspansja firm zagranicznych na polskim rynku wiąże się z transferem wiedzy (know-how) i doświadczenia
handlowego. Ważne jest jednak, by zachować pewien dystans i umiar w powielaniu
wzorców zachowań i imitowaniu strategii działania tych firm. Polskim firmom potrzebna jest innowacja, a nie bezkrytyczna imitacja.
Źródłem optymizmu powinny być również przykłady firm, które aktywnie walczą o swój udział w rynku i dla których umiędzynarodowienie jest jednym z celów
strategicznych, a nie odstępstwem od normy.

10

11
12

S. Kiełczewski, Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa a zarządzanie. Trendy światowe a zarządzanie w
Polsce w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i
zmiana, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 138.
J. Kotowicz-Jawor, Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN, Warszawa 1998;
przyt. za A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 230.
A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, op. cit., s. 250; B. Olszewska, Istota, miary, czynniki
sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 22.
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3. Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce
Pomimo wielu barier w rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz niedostatku dobrze przeszkolonej kadry o orientacji międzynarodowej można wskazać na przykłady
firm, które dzięki determinacji osób kierujących ich rozwojem osiągnęły imponujące
wyniki i w kraju i zagranicą. Doskonałym przykładem są laureaci konkursu Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce „Menedżer Roku”, który od kilku lat otrzymują ten
prestiżowy tytuł za upór i determinację z jakim walczą o pozycję swoich firm na rynku
w kraju i poza jego granicami.
Przykładem firmy polskiej, realizującej z powodzeniem strategię umiędzynarodowienia, jest Zakład Metali Lekkich Kęty S. A. Prezes przedsiębiorstwa został uhonorowany tytułem „Menedżera Roku 1999” za realizację „agresywnej strategii wzrostu”,
za „upór przy jej realizacji” oraz „znaczące umiędzynarodowienie firmy”13. Upór i
determinacja w działaniu przyniosły efekty w branżach spisywanych w ostatnich latach
na straty. Między innymi tytułem tym wyróżniono w 2000 roku prezesa Stoczni Gdynia, który z powodzeniem wprowadził Stocznię na rynek europejski. W branży uważanej za symbol ociężałości i braku perspektyw, stworzył on przedsiębiorstwo, które jest
liderem w Europie14.
Przykłady takie można znaleźć pomimo trudnej sytuacji w gospodarce. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w trudnym dla polskiej gospodarki okresie,
roku 2001, wypracowały rekordowy w swej historii zysk, zwiększając w ostatniej
dekadzie przychody o ponad 2800 procent. Ten sukces zapewnił prezesowi firmy tytuł
„Menedżera Roku 2001”15. Grupa TZMO stanowi jedną z największych spółek pracowniczych; nie została przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu państwa, ani
sprzedana inwestorowi strategicznemu, a dzięki niezwykłej determinacji prezesa
wygenerowała spore zyski. To dzięki jego wizji, 80% (spośród 850 pracowników)
załogi zainwestowało w akcje spółki. Toruńska firma była jedną z największych w
kraju oddanych w leasing pracowniczy. Dużą rolę w strategii rozwoju firmy odegrała
ekspansja zagraniczna. Dzięki eksportowi, stanowiącemu 42 procent całości sprzedaży,
firma nie odczuła skutków stagnacji w polskiej gospodarce. W planach dalsza ekspansja16 na unijnym rynku a nawet i dalej. Obecnie prowadzone są rozmowy z partnerami

13

14

15

16

Zob. W. Staruchowicz, Uparty i agresywny. Menedżer Roku, „Rzeczpospolita”, 27 stycznia 2000.
ZML Kęty jest liderem na rynku profili aluminiowych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich w Polsce. Na liście odbiorców są m.in. duże europejskie koncerny. Firma planuje powiększenie
udziałów na rynku krajowym oraz dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych. Celem firmy jest osiągnięcie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: http://www.gk.kety.com.pl.
W 1996 r. Stocznia sprzedała statki o wartości 271 mln USD. Plan na rok 2001 przewidywał sprzedaż
w wysokości 600 mln USD. Liczba budowanych statków zrosła 7-8 (rocznie) do dwudziestu kilku.
Zakład generuje zyski i daje zatrudnienie 16 tys. ludzi. Plany rozwojowe na najbliższe pięć lat zakładają, że w tym czasie grupa Stoczni Gdynia zajmie trwałą pozycję wśród pięciu największych grup
stoczniowych na świecie. Zob. B. Leśniewski, Pole minowe, „Wprost”, 28 stycznia 2001.
Obecnie grupa TZMO skupia w kraju i poza jego granicami 23 firmy – 11 produkcyjnych, 10 handlowych i 2 świadczące usługi medyczne. W 2001 r. przychody grupy wynosiły 1,14 mld zł, a zysk netto
– 103,2 mln zł. Zob. K. Trębski, Bella, Bellissima!, „Wprost”, 31 marca 2002.
Już w 1991 r. firma eksportowała materiały do Francji, Niemiec i państw skandynawskich (sprzedawane pod markami tamtejszych dystrybutorów i producentów). W 1997 r. firma uzyskała europejski
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w Indiach na temat utworzenia spółki joint-venture i budowy fabryki artykułów higienicznych.
Wśród firm o polskim rodowodzie z powodzeniem wdrażających strategię
umiędzynarodowienia są również firmy o mniejszych rozmiarach, które dzięki elastyczności osób zarządzających, aktywnie poszukują szans na rynkach zagranicznych
w celu dalszej ekspansji. Doskonałym przykładem wysoce umiędzynarodowionej
firmy średnich rozmiarów jest polski producent kurtek i śpiworów Yeti (o obrotach
poniżej 1 mln USD rocznie)17.
Można w ten sposób mnożyć przykłady firm, które mimo trudnych warunków
dla gospodarki dostrzegły szansę w ekspansji na zagranicznych rynkach. Wszystkie
one mają jeden wspólny mianownik. Niezależnie od branży i wielkości ich siłą jest
kadra kierownicza. To wizja i upór w działaniu pozwala poprowadzić przedsiębiorstwo
do sukcesu. To umiejętność dostrzeżenia szansy tam, gdzie nie widzą ją inni i wiara w
sukces. Jak stwierdził prezes Stoczni Gdynia: „odnieśliśmy sukces, ponieważ uwierzyliśmy, że można wygrać z międzynarodową konkurencją”18 Polskie przedsiębiorstwa
mogą zatem sprostać wyzwaniom przyszłości i stawić czoła zagranicznej konkurencji,
pod warunkiem dostrzeżenia szans jakie stwarza umiędzynarodowienie dla rozwoju
polskich firm oraz wyzbycia się kompleksów wobec zagranicznych rywali.
Przykłady te powinny stanowić zachętę do działania dla przedsiębiorstw, które
w imię panującej stagnacji i zastoju gospodarczego nie podejmują żadnych działań w
celu poprawy swojej sytuacji. Przyznawanie wyróżnień firmom i osobą nimi zarządzającymi ma stanowić bodziec dla rozwoju pozostałych przedsiębiorstw.
W perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej kwestia umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i proaktywnej postawy kadry kierowniczej stanowi
priorytet w procesie przemian w polskiej gospodarce. Przyszłe pokolenia będą w stanie
stawić czoła swoim zachodnim konkurentom jedynie pod warunkiem większej elastyczności w działaniu i wiary we własne możliwości. Funkcjonowanie na rynku
międzynarodowym wymagać będzie opanowania całego zakresu umiejętności umożliwiających sprawne działanie w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym otoczeniu.
Z obserwacji naszej rzeczywistości widać, że mamy już takich kierowników (menedżerów), którzy w momencie wejścia do Unii będą w stanie stawić czoła wzmożonej
konkurencji, stanowią oni jednak przysłowiową „kroplę w morzu” potrzeb.

17

18

certyfikat jakości CE. Grupa TZMO pozyskała 70% rynku krajowego, 36% rynku rosyjskiego oraz
36% rynku ukraińskiego.
Wyroby Yeti sprzedawane są pod markami renomowanych zagranicznych firm. Firma jest jedynym
dystrybutorem produktów znanej brytyjskiej firmy Karrimor (plecaki, torby, odzież sportowa). Uzyskała kontrakt na dostawy kurtek i śpiworów dla armii pakistańskiej. Swoje produkty sprzedaje w Europie Zachodniej pod zastrzeżoną marką „Siberia”. Do promocji swoich wyrobów wykorzystuje
współpracę ze sławnymi polskimi i zagranicznymi himalaistami. Wysoka jakość produktów zyskała
firmie renomę i uznanie w międzynarodowym środowisku wspinaczy. Zob. A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, op. cit., s. 252.
B. Leśniewski, Pole minowe, „Wprost”, 28 stycznia 2001.
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System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości
W polityce gospodarczej prowadzonej przez wszystkie państwa jednym z podstawowych celów jest wspieranie przedsiębiorczości. Rola podmiotów gospodarczych
w osiąganiu wzrostu gospodarczego jest w każdej wolnorynkowej gospodarce najważniejsza – niezależnie od tego, czy jest to model liberalny, czy też model z rozszerzoną
rolą państwa (nie uwzględnia się w analizie gospodarek centralnie administrowanych).
Ułatwieniu działania i rozwijania się przedsiębiorstw służą różne instrumenty. Intensywność wykorzystania poszczególnych ich rodzajów zależy od bardzo wielu czynników, zarówno tych endogenicznych jak i egzogenicznych. Rola drugiej grupy w procesie wyboru instrumentarium rządowych narzędzi nabiera coraz większego znaczenia.
Związane jest to postępującym procesem globalizacji działalności gospodarczej, a co
za tym idzie pewnym ujednolicaniem unormowań prawnych oraz coraz większej liczby
porozumień międzynarodowych.
Niezmienna to jednak faktu, iż jednym z częściej wykorzystywanych instrumentów jest system podatkowy. Jego rola w kreowaniu, bądź w hamowaniu przedsiębiorczości została zauważona stosunkowo dawno, zarówno przez teoretyków, jak i przez
praktyków zajmujących się ustalaniem głównych kierunków polityki gospodarczej
kraju. Funkcje pozafiskalne podatków na przełomie kilkudziesięciu lat zaczęły odgrywać coraz większą rolę (np. aktywna polityka fiskalna w ekonomii keynesowskiej).
Należałoby sobie teraz postawić pytanie w jaki sposób skonstruować ten system, aby
mógł on spełniać pozytywną rolę w gospodarce (stymulującą przedsiębiorczość) i czy
faworyzować funkcję fiskalną (dochodową), czy też te pozafiskalne?
Podatek od momentu powstania pełnił przede wszystkim (być może jedynie)
funkcję dochodową. Jednak wraz z rozwojem gospodarki i myśli ekonomicznej zaczęto coraz częściej patrzeć na podatek jako aktywny instrument polityki gospodarczej.
Było to związane z ewoluowaniem poglądów dotyczących roli państwa w gospodarce.
Co prawda ślady wykorzystywania tegoż instrumentu do celów poza dochodowych
można znaleźć już w starożytności, to dopiero w końcu XIX w., szczególnie w latach
trzydziestych XX w. zaczęto podkreślać inne funkcje jakie można realizować z powodzeniem przez system podatkowy (myśl podatkowa A. Wagnera). Podatki stały się
instrumentami już nie tylko polityki fiskalnej, ale także gospodarczej i społecznej.
Zaczęto coraz częściej wskazywać na problem sprawiedliwości w ramach systemu
podatkowego. Jednak jest to chyba najbardziej kontrowersyjna kwestia jaką można
poruszyć przy analizie podatków. R. Gwiazdowski stwierdził, że w przypadku podatków „Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość społeczna. Takie pojęcie jest wydumane i używane tylko do celów propagandowych. Jest to termin nieostry i nigdzie nie
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zdefiniowany...”1. Trudno nie zgodzić się z tą sugestią, a w szczególności w ramach
porównywania ze sobą dwóch odrębnych skal podatkowych, a mianowicie skali progresywnej i liniowej – popularnego podatku linowego. W obu tych przypadkach można przytoczyć kilka równie „sprawiedliwych” argumentów za wprowadzeniem danego
elementu techniki podatkowej.
Ocena skuteczności realizacji zadań pozafiskalnych przez podatki jest bardzo
trudna. Niekiedy przypisuje się tym instrumentom spełnienie szczytnych celów społecznych. Owa przesadność może utwierdzić władze w słuszności prowadzenia polityki podatkowej dla celów innych niż dochodowe. Jak stwierdził A. Gomułowicz „Pomija się przy tym fakt, że takiemu dowolnemu i arbitralnemu oddziaływaniu podatku
przeciwstawiają się naturalne reakcje organizmu społeczno-gospodarczego. Przybierają one różne formy, zniekształcając lub całkowicie niwecząc zamierzone przez politykę
podatkową cele niefiskalne”2.
Dlatego należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście podatki powinny realizować inne funkcje niż dochodowe, czy nie istnieją inne instrumenty, bardziej efektywne
w realizacji takich funkcji jak: socjalna, redystrybucyjna, stymulacyjna? Przecież
funkcja redystrybucyjna państwa jest w większym stopniu realizowana przez wydatki
(transfery) na rzecz ludności, a nie przez podatki. Istnienie systemu ulg i zwolnień
także nie zawsze spełnia stawiane nim cele. Mimo, iż zasada stosowania preferencji
podatkowych cieszy się poparciem wśród przedsiębiorców to tylko 14%3 skorzystało w
ciągu trzech lat (do 2000 r.) z ulg inwestycyjnych. Przede wszystkim w większym
stopniu były to firmy duże, które dwukrotnie częściej korzystały z ulg. Wynikało to z
faktu większej popularności zryczałtowanych form opodatkowania wśród małych
podmiotów, co wykluczyło ich z możliwości korzystania z tego typu ulg. Ponadto
wśród przedsiębiorców istnieje swego rodzaju solidarność polegająca na popieraniu
preferencji w stosunku do najsłabszych podmiotów – małych firm i osób zaczynających swą działalność. Jednak te same osoby zdecydowanie przeciwstawiają się uprzywilejowaniu silnych, stanowiących konkurencję dla większości podmiotów traktowanych przez fiskusa na równi ze sobą. Nie należy także zapominać o największej wadzie
systemu ulg. Polega ona na tym, iż dotyczą one tylko podmiotów wykazujących nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania. Zatem, czy przedsiębiorcy, którzy w
wyniku np. trudnej sytuacji gospodarczej nie byli w stanie wygenerować nadwyżki
będą z góry skazani na dalsze osłabienie ich pozycji wobec konkurencji?
Zatem odejście od systemu ulg wydaje się być koniecznością (potwierdzają to
także eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Elementami, które zdecydowanie bardziej pobudzałyby inwestycje powinny być niższe obciążenia podatkowe,
a także wprowadzenie korzystniejszych zasad amortyzacji środków trwałych4. Przed1
2
3
4

R. Gwiazdowski., Podatki w kole przyczyn, czyli dlaczego pojedyncze zmiany w VAT, PIT i CIT
niewiele nam dadzą, „Rzeczpospolita”, 27-28 kwietnia 2002.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Ars boni et aequi, Poznań 2000, s. 181.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 210.
W EU istnieją różne sposoby przyśpieszania amortyzacji środków trwałych. W Wielkiej Brytanii
przewidziano np. dla maszyn i urządzeń metodę zmniejszającej się podstawy przy zastosowaniu stawki w wysokości 25% – zaś dla małych i średnich firm w pierwszym roku stosuje się podwyższoną
stawkę 40%. W Niemczech natomiast podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą utwo-
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siębiorcy uważają, że to podatki dochodowe obniżające zysk, a więc i zdolności inwestycyjne firmy i są szczególnie dotkliwe.
Innym bardzo ważnym (być może jeszcze bardziej uciążliwym aniżeli system
podatkowy) kosztem działalności gospodarczej są wydatki pracownicze, czyli ogólnie
rozumiane koszty pracy. Należy zwrócić uwagę, iż to właśnie te obciążenie publiczne
przedsiębiorcy uznali za najbardziej uciążliwe zarówno pod względem finansowym jak
i ze względu na swoją sprawozdawczość (odpowiednio 66% i 58%5). System ten
wymaga znacznie większych i szybszych reform aniżeli system podatkowy.
Przedstawione powyżej rozważania sprowadzają się do dyskusji na temat neutralności systemu podatkowego. W pewnych sytuacjach nie podejmowanie działań jest
znacznie lepszym krokiem, aniżeli stosowanie złych rozwiązań. Można to odnieść do
aktywności organów prawodawczych w stosunku do systemu podatkowego. Bez
wątpienia przyczyniają się one do niestabilności prawa podatkowego. Niekiedy zdarza
się tak, iż rozwiązanie właśnie uchwalone, po wejściu w życie jest zaraz poprawiane.
Zatem jak skonstruować system podatkowy tak, aby był neutralny wobec gospodarki i odporny na krótkookresowy horyzont polityków? Na który rodzaj podatków
położyć większy nacisk – na bezpośrednie, czy też pośrednie? Jeśli bezpośrednie to
jaką zastosować skalę podatkową – progresywną, liniową, a może regresywną? Takich
i podobnych pytań zapewne stoi przed ustawodawcą wiele. Pisząc o konkretnych
rozwiązaniach można eksperymentować, przywoływać zagraniczne przykłady, porównywać ze sobą różne rozwiązania. Ustawodawca chcąc, aby ów system był przejrzysty,
stabilny, przyjazny dla podatnika musi każde swe rozwiązanie głęboko przeanalizować
i zidentyfikować jego skutki nie tylko bezpośrednie, ale też pośrednie.
W neoklasycznej teorii wzrostu nie analizuje się długookresowego wpływu
struktury rodzajowej dochodów podatkowych na wzrost gospodarczy. Przyjmuje się
duże uproszczenie polegające m.in. na nie identyfikowaniu odmiennych skutków
gospodarczych wywoływanych przez wprowadzenie podatków pośrednich6. W rzeczywistości jednak oba te główne rodzaje podatków wywołują różne następstwa w
życiu gospodarczym i społecznym danego kraju. Np. podatki pośrednie obciążające
konsumpcję mogą ją ograniczać i zwiększać skłonność do oszczędzania (należy w tym
miejscu wspomnieć o stosunkowo niskiej jak na nasze potrzeby stopie akumulacji w
gospodarce). Podatki bezpośrednie z kolei, mogą zwiększać popyt na określone dobra
dzięki istnieniu odpowiednich ulg (np. inwestycyjne na ochronę środowiska, na pomoc
dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowe itp.). Obu tym instrumentom można
przypisywać szereg celów, które mogą realizować w systemie gospodarczym.
Jednak jak już zauważono ocena realizacji tych celów jest bardzo trudna, a niekiedy wręcz niemożliwa. Zatem lepsza powinna być taka konstrukcja systemu podatkowego, która pozwalałaby dostarczać w możliwie najbardziej efektywny sposób

5
6

rzyć rezerwę do 600 000 DEM, która w przypadku nie zakupienia aktywów lub ich nie wytworzenia w
ciągu pięciu lat zostanie opodatkowana. Na Węgrzech w przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w specjalnych strefach przemysłowych istnieje możliwość zastosowania stawki 100% na
nowe maszyny i wyposażenie – Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w
latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 168.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 201, 205.
T. Lubińska, A. Siwy, Większy VAT za podatki od płac, „Gazeta Wyborcza”, 22-23 grudnia 2001.

126

Adam Wyszkowski

dochody do budżetu państwa. Realizacje celów socjalnych, redystrybucyjnych i stymulacyjnych należy powierzyć innym instrumentom znacznie bardziej efektywnym.
Ogólny trend jaki można zaobserwować w strukturze dochodów budżetowych w
Polsce wydaje się być słuszny. Wyraźnie jest widoczny trend wzrostu udziału podatków pośrednich (VAT i akcyza) i malejący – podatków dochodowych (PIT i CIT) –
tabela 1.
Taka sytuacja, przy odpowiednim skonstruowaniu prawa podatkowego, może
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności polskich
firm. Podatki pośrednie teoretycznie nie wpływają na sposób działania przedsiębiorcy
ani na poziom jego kosztów. VAT obciąża w efekcie końcowego nabywcę – konsumenta. Oczywiście taka sytuacja dotyczy tylko podmiotów, którzy są podatnikami
podatku VAT. W przypadku innych podmiotów kwota tego podatku jest nierozerwalną
częścią ceny dóbr nabywanych przez dane podmioty. Taki stan powoduje, iż ewentualne zmiany jego stawek nie wpływają znacząco na wyniki finansowe podmiotów i nie
zmniejszają ich konkurencyjności wobec innych występujących na rynku. Jedną z zalet
tego podatku, oprócz wspomnianej już neutralności, jest jego powszechność. Ponadto
jest on także zdecydowanie mniej „konfliktowy”, aniżeli podatki dochodowe – zwłaszcza od osób fizycznych.
Tabela 1.

Struktura dochodów budżetowych w latach 1991-2000

Dochody budżetowe 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dochody ogółem, w
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
tym:
I. Dochody podatko77,3 78,7 80,5 81,7 82,4 84,1 82,4 90,0 89,5 88,2
we
1. Podatki pośrednie 29,0 33,0 38,7 42,6 43,4 46,9 46,1 50,9 59,2 58,7
- 11,2 23,8 24,7 28,1 30,8 33,9 38,8 38,1
- VAT
6,8 14,3 14,5 15,6 14,9 16,6 20,0 20,1
- podatek akcyzowy
29,0 33,0 20,5
0,2
- podatek obrotowy
2. Podatki dochodo25,5 39,3 39,6 38,4 38,6 37,0 36,1 39,1 30,3 29,5
we
- 16,2 13,6 10,8 10,6 10,8 11,1 11,7 12,0 12,5
- CIT
- 23,1 26,0 27,5 28,1 26,2 25,0 27,4 18,4 17,0
- PIT
6,4
2,2
0,7
0,4
0,2
0,2
3. Pozostałe podatki 22,8
II. Pozostałe dochody 22,7 21,3 19,5 18,3 17,6 15,9 17,6 10,0 10,5 11,8
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Z racji, że nie obciążają one dochodu wpływają prorozwojowo na zachowania
podmiotów – bez żadnych konkretnych, stymulacyjnych działań ze strony ustawodawcy. Jako że nie stanowią one kosztu dla podmiotu nie wywołują negatywnego nastawienia i ograniczają pole do nadużyć. Zatem wydawać by się mogło, iż od strony
podmiotów gospodarczych podatek ten nie stwarza żadnych barier. W teorii być może
tak, ale praktyka ukazuje nam także negatywne cechy tegoż podatku. Być może nie
wynika ona z samej istoty podatku VAT jednak wpływa na wzrost jego negatywnego
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oddziaływania na przedsiębiorczość. Jest to problem związany z jego formalną stroną.
Pod względem sprawozdawczości podatek VAT zajął drugie miejsce, za ZUS-em, a
przed podatkiem dochodowym, podatkiem od płac, podatkami lokalnymi i cłem.
Wydawać by się mogło, iż przepisy te były tworzone raczej pod wielkie przedsiębiorstwa, które z kolei stać jest na prowadzenie pełnej księgowości i prowadzenie indywidualnej polityki podatkowej. Jednak coraz częściej muszą się z tym borykać małe i
średnie przedsiębiorstwa. Taki stan rzeczy powinien w dużym stopniu mobilizować
ustawodawcę do dalszej pracy nad prawem podatkowym w celu jego uproszczenia, a w
szczególności do wypracowania jednolitej i wspólnej linii orzecznictwa z sądami, w
sprawach interpretacji przepisów.
Jednak, aby podatek VAT był neutralny dla przedsiębiorcy, oprócz wspomnianej
już strony formalnej, musi też zostać określona wielkość przedsiębiorstwa, które to
będzie podatnikiem tegoż podatku. Nie należy zapominać, iż dla wielu drobnych
przedsiębiorców jest on zbyt kosztowny w obsłudze. Na tę uciążliwość składają się
wydatki związane z zakupem kasy fiskalnej (od tysiąca złotych do kilku tysięcy),
koszty związane ze specjalistyczną obsługą księgową, z którą liczni, drobni przedsiębiorcy samodzielnie nie są w stanie sobie poradzić. Istnieje zatem jakaś statystyczna
wielkość przedsiębiorstwa poniżej której nie powinno opłacać się dla organów skarbowych (ze względu na koszty jednostkowe pobory podatku VAT) klasyfikowania
danego podmiotu do grona podatników VAT. W Polsce ta granica została ustanowiona
na poziomie równowartości 10.000 EUR (jest to wartość sprzedaży towarów i usług w
ubiegłym roku podatkowym) . Dla porównania w Wielkiej Brytanii pułap rejestracji
jako podatnika VAT jest określony na poziomie równowartości 65.600 EUR, w Czechach 20.833 EUR – ale obrotu w poprzednich 3 miesiącach, zaś na Węgrzech – 7.867
EUR rocznego obrotu7.
Podatki pośrednie znacznie bardziej odpowiadają zasadom neutralności w stosunku do podmiotów gospodarczych przede wszystkim ze względu na ich powszechność i przerzucalność. Ustawodawca powinien w jeszcze większym stopniu oprzeć swe
dochody na tym źródle, które jest bardziej efektywne, aniżeli podatki dochodowe.
Powinno temu towarzyszyć dalsze obniżanie podatków bezpośrednich obciążających
dochody, co będzie pogłębiać proces zastępowania źródeł dochodów budżetowych,
który w efekcie nie powinien wpłynąć na stan budżetu w sposób negatywny. Na przykład ze wstępnych wyliczeń wynika, iż obniżenie o połowę podatków od płac można
byłoby zrekompensować podwyżką podstawowej stawki VAT do poziomu 25% i
rozszerzeniem bazy jego poboru8. Takie posunięcie nie wpłynęłoby na podwyżkę cen
netto towarów i usług, zaś obniżyłoby koszty związane z zatrudnieniem. Takie zastąpienie jednego źródła drugim nie dotknęłoby w znaczącym stopniu konsumentów, ze
względu na brak reakcji na te zmiany płac netto i cen detalicznych produktów krajowych9. Należy zwrócić uwagę tu na fakt, iż takie działanie w ramach systemu podatkowego (zastąpienie bezpośredniego instrumentu pośrednim) zwiększyłoby konkurencyjność naszych towarów w stosunku do tych z zagranicy. Doprowadziłoby to do
7
8
9

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 174
T. Lubińska, A. Siwy, Większy VAT za podatki od płac, „Gazeta Wyborcza”, 22-23 grudnia 2001.
Ibidem.
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wzrostu eksportu z jednej strony, z drugiej zaś do poprawy konkurencyjności cenowej
na rodzimym rynku. Importerzy musieliby do ceny netto importowanych towarów
doliczać większy VAT, co spowoduje, bądź wzrost cen brutto, bądź – co jest bardziej
prawdopodobne – dostosowanie tych cen do towarów krajowych, które z kolei powinny być niższe dzięki obniżeniu podatku od płac.
Powyższy przykład ukazuje nam, iż nie koniecznie trzeba stosować instrumenty
(podatki) bezpośrednie, a zarazem wybiórczo wpływające na zachowania przedsiębiorców. Czasami powszechny instrument dzięki swej neutralności znacznie lepiej spełni
rolę stymulatora, aniżeli sam element pobudzający określone działanie.
Jednak czy należy w pełni zrezygnować z podatków dochodowych? Odpowiedź
na to pytanie jest bardzo trudna. Podatki te, mimo malejącej ich roli w pozyskiwaniu
dochodów budżetowych nadal budzą najwięcej kontrowersji, zarówno wśród społeczności, jak i wśród przedsiębiorców. Są różne propozycje opodatkowania działalności
gospodarczej (należy odróżnić opodatkowanie wynagrodzeń i honorariów oraz zysków
kapitałowych). Podstawową kwestią powinno być objęcie działalności gospodarczej
jedną ustawą podatkową niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy też prawna.
Obecnie m.in. przy różnicy w stawkach podatku PIT i CIT przepisy podatkowe mogą
być brane pod uwagę przez przedsiębiorcę przy zakładaniu przedsiębiorstwa (co nie
jest zgodne z zasadą neutralności). Ciekawym doświadczeniem w tym kierunku może
poszczycić się Estonia. Od 1 stycznia 2001 roku dochody osób prawnych są obciążone
zerową stawką podatku, czyli de facto zlikwidowano tzw. podatek dochodowy od osób
prawnych10. Jest to słuszne posuniecie, ponieważ niezależnie od tego czy udziałowcem
podmiotu będącego osobą prawną jest inna osoba prawna, czy też fizyczna, to na
końcu tego swoistego łańcuszka powiązań znajduje się zawsze jakaś określona osoba
fizyczna, która zapłaci podatek od dochodów kapitałowych.
W opodatkowaniu przedsiębiorców należy w dużym stopniu zwrócić uwagę na
wielkość przedsiębiorstwa. W przypadku działalności prowadzonej w małym zakresie
należałoby niemal bezwzględnie stosować proste podatki ryczałtowe. W Polsce liczba
podmiotów korzystających z tych uproszczonych form z roku na rok maleje, co ukazuje rysunek 1. Jest to duży błąd ze strony prawodawcy. Podobnie jak w przypadku
VAT-u, tak i tu istnieje pewna statystyczna wielkość przedsiębiorstwa poniżej której
koszt jednostkowy poboru podatku na zasadach ogólnych jest stosunkowo duży. Zatem
jest to postępowanie nieefektywne zarówno dla administracji skarbowej, jak i samego
przedsiębiorcy. Ponadto formy uproszczone mają bardzo dużą zaletę – oprócz ich
prostoty, a mianowicie dla celów podatkowych nie istnieje takie pojęcie jak koszt
uzyskania przychodów. Nie należy zapominać, iż to właśnie precyzowanie i ustalanie
kosztów w prawie podatkowym budzi najwięcej kontrowersji. To na tej płaszczyźnie
jest najwięcej konfliktów między przedsiębiorcami i organami kontroli skarbowej. Oba
te podmioty maja przeciwstawne sobie cele. Dlatego też, zakwalifikowanie danego
wydatku lub odpisu amortyzacyjnego do kosztów podatkowych będzie miało inne
skutki dla obu tych podmiotów (można tu przypomnieć kontrowersje dotyczące uznania danego środka transportu za samochód osobowo-ciężarowy i powstałe na tym tle
spory).
10

Estonian Export Directory, Estonian Chamber of Commerce and Industry, Estonia 2001.
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Rysunek 1. Zmiany w liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
opodatkowanych na zasadach ogólnych, w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych i w formie kart podatkowej
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Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.

Między innym z tych względów można spotkać się z propozycją, ażeby w ogóle
zlikwidować podatki dochodowe w takiej formie w jakiej obecnie funkcjonują. Wspomniane już ujednolicenie opodatkowania osób prawnych i fizycznych powinno być
połączone z nałożeniem na nich prostego, stosunkowo niskiego podatku przemysłowego zależnego od obrotów firmy (ewentualny ubytek dochodów budżetowych powinien
być zrekompensowany przez podwyżkę podatków pośrednich). Jak stwierdził R.
Gwizadowski „...trudno przyjąć, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą z pobudek
humanitarnych, a nie dla zysku. Dlatego można uznać, że kosztem prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie powinno być zapłacenie jakiegoś podatku z
tego tytułu. A jeżeli brak dochodu na to nie pozwala, to znaczy, że biznesplan został
źle skonstruowany. Nie ma powodu, żeby inni podatnicy musieli płacić wyższe podatki, aby ktoś inny mógł mieć stratę...”11. Można stwierdzić, iż dochód powoli przestaje
być swego rodzaju miernikiem zdolności do ponoszenia ciężarów na rzecz dobra
ogólnego. Życie gospodarcze oraz oportunistyczne skłonności przedsiębiorców sprawiły, iż wyzwaniem dla wielu „biznesmenów” stało się nie płacenie w ogóle podatków
dochodowych, dzięki prowadzeniu odpowiedniej strategii podatkowej przedsiębiorstwa – m.in. dzięki manipulowaniu kategoriami kosztów działalności.
Wiele krajów Europy Zachodniej prowadziło po wojnie politykę wysokich wydatków socjalnych z budżetu, finansowanych z wysokich progresywnych stawek
podatku dochodowego. Jednak pod wpływem spadku konkurencyjności gospodarek
już Unii Europejskiej w okresie ostatnich kilku, kilkunastu lat wiele krajów zostało
zmuszonych do odwrotu od realizacji swego rodzaju „państwa dobrobytu”. Objawami
tej sytuacji jest spadające tempo wzrostu gospodarczego, wysokie bezrobocie, ucieczka
11

R. Gwiazdowski, Podatki w kole przyczyn, czyli dlaczego pojedyncze zmiany w VAT, PIT i CIT
niewiele nam dadzą, „Rzeczpospolita”, 27-28 kwietnia 2002.
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kapitału i bogatych podatników do krajów o niższych ciężarach podatkowych12. Taki
stan dotyczy m.in. Szwecji i Niemiec, gdzie sytuacja zmusiła socjaldemokratyczne
rządy do obniżenia podatków i złagodzenia progresji podatkowej. Mimo to, jeśli chcielibyśmy szukać rewolucyjnych zmian w systemie podatkowym na pewno nie znajdziemy ich na zachód od naszego kraju. Na swego rodzaju eksperymentatorów chcą
uchodzić kraje reformujące się takie jak Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja oraz wiele
innych z tego rejonu świata. Wprowadzono tam rozwiązania z zakresu opodatkowania,
o których w krajach wysoko rozwiniętych mówi się od dawna jednak nikt nie odważył
się na taki „pionierski krok”. Proste systemy podatkowe, stawki liniowe, brak wielu
skomplikowanych ulg, regresywne skale podatkowe to tylko niektóre rozwiązania
mające na celu zwiększenie konkurencyjności tamtych gospodarek bez angażowania
bezpośrednich instrumentów fiskalnych.
Jeśli skonfrontujemy te rozważania z proponowanymi zmianami w polskim
ustawodawtwie podatkowym to nasuwa się myśl, iż w Polsce wszystko robi się „pod
prąd”. Tytuły artykułów na temat tych zmian mówią same za siebie: „Fałszywy kierunek”, „Podatkowy populizm”, „Za zmiany w podatkach zapłacą średniacy” i wiele
innych. Sytuacja polskiej gospodarki bynajmniej nie sprzyja jeszcze większym utrudnieniom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tym bardziej, że w działaniach
rządu można zauważyć pewien brak konsekwencji. Z jednej strony proponuje się
dalsze podwyższanie obciążeń podatkowych (odbywa się ono nie tylko przez zmiany
samych stawek podatkowych, ale także przez wprowadzenie nowych podatków, zamrażanie progów – tzw. zimna progresja, likwidacje ulg, itp.), zaś z drugiej – w ogłoszonym programie „Przede wszystkim przedsiębiorczość” można zauważyć propozycje działań administracji w zupełnie przeciwnym kierunku – uproszczenie procedur
administracyjnych, udogodnienia w obowiązkach podatkowych, obniżenie opłat. Ktoś
o pesymistycznym nastawieniu mógłby powiedzieć, iż te działania w sumie zrównoważą się i przedsiębiorcy stracą kolejne lata.
Dalszy proces prowadzenia polityki podatkowej, którą generalnie można sprowadzić do określenia „polityki Janosika” może spowodować przekroczenie punktu
optymalnego na krzywej Laffer`a. W 2000 r. 5,41% podatników należących do II i III
progu podatkowego dostarczyło w sumie 47,81% ogółu należnego podatku od dochodów osób fizycznych. Część przedsiębiorców, którzy należeli do tej grupy pozbawieni
zostali znacznych kwot, które mogliby przeznaczyć na inwestycje i rozwój swoich
firm. Dalszy „drenaż” tego źródła dochodów budżetowych będzie powodował coraz

12

Ciekawym podkreślenia wydaje się fakt zastosowania stawki regresywnej w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w celu przyciągnięcia bogatych podatników. Ten swego rodzaju „eksperyment
podatkowy” został wprowadzony w życie na Łotwie w latach 1995-1996. Wówczas to została zastosowana skala regresywna w wysokości 10% obciążająca dochody osób fizycznych powyżej 60 tys.
łatów (w tym okresie na Łotwie funkcjonował podatek liniowy w wysokości 25% od dochodów osób
fizycznych z kwotą wolną 21 łatów miesięcznie). Ten ewenement podatkowy został wprowadzony w
praktykę w celu przyciągnięcia przede wszystkim pracowników zagranicznych firm pochodzących z
krajów z którymi Łotwa miała podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jak stwierdził Minister Finansów Gundars Berzis był to bardzo udany eksperyment, bo znacznie więcej osób
wolało zapłacić podatek na Łotwie niż we własnym kraju – D. Walewska, O zaletach podatku liniowego, „Rzeczpospolita”, 17 stycznia 2002.
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większy opór i prawdopodobny spadek chęci podejmowania wysiłku związanego z
uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Informacja – czwartym czynnikiem produkcji
Informacja traktowana jest coraz częściej we współczesnej gospodarce oraz nowocześnie zarządzanych firmach – obok trzech klasycznych ziemi, kapitału i pracy
ludzkiej, jako czwarty czynnik produkcji1.
Powszechny i ułatwiony dostęp do informacji, postępująca globalizacja gospodarki umożliwia ewolucję całych społeczeństw z ery przemysłowej (industrialnej) do
społeczeństw informacyjnych.
Cechą przedsiębiorstw „nowej ekonomii” jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a na szczególną rolę zasługują: wykorzystywanie najnowszych osiągnięć
informatyczno-telekomunikacyjnych, globalizacja światowego rynku, wzrost znaczenia kapitału intelektualnego.
Podstawą kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa są zasoby wiedzy jego pracowników i motywacja do ich wykorzystania na rzecz swojej firmy, a także zasoby
informacyjne zgromadzone w specjalnie zaprojektowanych systemach informacyjnych.
Z tych względów w poniższym artykule przedstawiono rolę i znaczenie informacji oraz systemów informacyjnych dla organizacji gospodarczych.
Słowa kluczowe: informacja, system informacyjny, system informatyczny, rola
informacji

1. Definicje, rola i znaczenie informacji dla współczesnych organizacji
Od dawna wiedziano, że dobra jakościowo, prawdziwa, uzyskana w odpowiednim czasie informacja zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji. Jednak
w ostatnich latach pod wpływem zmian wewnątrz organizacji i otoczenia zewnętrznego informację zaczęto rozpatrywać jako zasób (czynnik produkcji) i „broń strategiczną”, który pozwala na realizację funkcji zarządzania2.
Współczesne organizacje, funkcjonujące w bardzo podatnym na zmiany otoczeniu zmuszone są do szukania przewagi konkurencyjnej zarówno w sferze realnej jak i
w sferze regulacji systemu gospodarczego.
Informacja i procesy informacyjne są istotnym elementem składowym sfery regulacji.

1
2

Por.: A. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 169; J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994, s. 82.
Por.: J. Gościński, Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWE, Warszawa, 1969, s. 11.
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Postępująca globalizacja gospodarki, wzrost zamożności społeczeństw – powiązany ze wzrostem wymagań wobec zakupywanych dóbr i usług, wzrost znaczenia
konkurencji pozacenowej to tylko niektóre czynniki sprawcze angażowania znacznych
zasobów kapitałowych przez współczesne organizacje celem zdobycia zasobu jakim
jest wiedza i informacja3.
Czym zatem jest informacja?
W literaturze istnieje wiele definicji informacji i trudno by szukać jednej uznanej, niektóre definicje rozpatrują ją w wąskim inne w szerokim znaczeniu.
Dla przykładu N. Winer określa informację jako treść zaczerpniętą ze świata
zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania się do niego i przystosowywania
się do niego naszych zmysłów4. Z. Mesner określa informację jako dane o procesach i
zjawiskach gospodarczych, wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji5. E.
Niedzielska przytacza francuskie przysłowie, które głosi, że bez materii nie ma nic, bez
energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos6. C. Berman rozpatruje
informację w czterech znaczeniach jako rzecz, wielkość mierzalną, potencjał oraz
zmianę.
Informacja w znaczeniu rzeczy jest produktem określonego procesu, mającym
wykonawcę (źródło informacji,) oraz użytkownika (odbiorca, adresata), i jako taka
może być poddawana rozmaitym operacjom, takim jak wytwarzanie, magazynowanie,
przesyłanie, przetwarzanie, wymiana, kupno, sprzedaż itp7.
Można jej przypisać rozmaite właściwości, a więc treść, formę, wielkość, wartość, użyteczność i wiele innych. Ma naturę znakową: jest czymś, ma własną postać i
strukturę fizyczną. Podstawą równoważności różnych postaci fizycznych informacji
jest zbiór określonych stanów, ich liczba oraz zachodzące pomiędzy nimi związki.
Tworzywo to – jak dowodzi C. Berman jest potrzebne, aby nadać informacji postać
zdolną do oddziaływania na adresata, umożliwiającą jej identyfikację i odpowiednią
interpretację Informacja ma swoje odniesienie do określonego stanu rzeczy, tj. przedmiotów, faktów, zdarzeń, zjawisk, związków pomiędzy nimi, a także stanów ciał i
duszy, a więc odwzorowuje wszystko to, co jest przedmiotem komunikacji – jest więc
nadrzędna w stosunku do komunikacji. Jest wreszcie przeznaczona dla kogoś, czyli ma
odbiorcę, rzeczywistego lub potencjalnego, indywidualnego lub zbiorowego.
Znaczenie informacji jako wielkości mierzalnej wynika z potrzeby ilościowej
charakterystyki wiadomości, niezbędnej w ocenie skuteczności procesu komunikacji.
Okazuje się bowiem, że występują sytuacje i konteksty, w których przekazana wiadomość zawiera za mało bądź za dużo informacji8. Stąd jednym z problemów podejmo3

4
5
6
7
8

Por.: G. Girszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999,
s. 221; J. Penc wskazuje, że informacje decydują dziś o inteligencji przedsiębiorstwa (corporate intelligence) Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1998, s. 106; Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.
N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa 1961.
Z. Messner, Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1971.
E. Niedzielska, Informatyka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
C. Berman, Informacja i aspekty komunikacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 3-4/1991, s. 427.
Aktualne pozostaje twierdzenie H. Simona, że krytycznym zadaniem nie jest generowanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji, lecz jej filtrowanie. Por.: H. Simon, Podejmowanie decyzji
kierowniczych, Nowe Nurty, PWE, Warszawa, 1982, s. 158.
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wanych na gruncie ilościowej teorii informacji jest optimum informacji w procesach
komunikowania.
Ze znaczeniem tym koresponduje ujęcie informacji jako potencjału, które C.
Berman wiąże z ilościowym aspektem informacji, zawartym w wiadomości, i utożsamia ze zdolnością informacji do określonej zmiany stanu rzeczy tj. zmniejszenia lub
eliminacji niepewności odbiorcy w odniesieniu do rozważanych przez niego stanów,
wybranych ze zbioru stanów możliwych9.
Informacja jako zasób ekonomiczny organizacji wymaga poniesienia określonych kosztów, reprezentując tym samym pewną wartość, wpływając tym samym na
wartość towarów, usług.
Dla celów zarządzania organizacją informacja określana jest jako wiedza potrzebna do określenia i realizacji zadań służących do osiągania celów organizacji, a w
szczególności właściwości, wiadomości lub sygnału polegających na zmniejszaniu
nieokreśloności lub niepewności co do stanu albo dalszego rozwoju sytuacji, której ta
wiadomość dotyczy10.
Informacje dla zarządzania wyróżniają takie cechy jak:
• zawsze są one związane z realizacją funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie)
• umożliwiają podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania.
Odpowiednio wykorzystana informacja umożliwia podjąć właściwe decyzje dotyczące sposobu wykorzystania przez organizację posiadanych możliwości, zdolności
dostosowania się do nowych sytuacji i planowania swego ciągłego rozwoju, a w długim okresie czasu osiąganie wymiernych korzyści w warunkach ciągłych zmian, które
są wyzwaniem i szansą, a nie są postrzegane tylko jako zagrożenia11 .
Menedżerowie powinni gromadzić informacje odznaczające się pewnymi cechami, wśród których można wyróżnić pewność, rangę, zwięzłość, użyteczność, dostępność w odpowiednim czasie itd. Nie powinni gromadzić tzw. metainformacji (np.
zawartych w słownikach), mało znaczących, nieistotnych, gdyż utrudnia to korzystanie
z zasobów informacji, podnosi koszty i utrudnia podjęcie szybkiej i trafnej decyzji12.
Informacje spełniają w każdej organizacji wielorakie funkcje.
Z punktu widzenia kierownictwa można wyróżnić trzy rodzaje tego zasobu:
9
10
11
12

Ibidem, s. 428.
Por. J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków, 1998, s. 108.
Por.: S. Kwiatkowski, Procesy innowacyjne, „Przegląd Organizacji” nr 6/1998, s. 20.
Wybitni francuscy specjaliści w zakresie zarządzania informacją wskazują, że przeciążenie informacyjne występuje gdy „jakaś osoba otrzymuje więcej informacji, niż może (lub chce) wykorzystać”.
Por.:. H. Lesca, E. Lesca, Gestion de l’information. Qualité de l’information et performances de
l’enterprise, Litec, 1995, s. 76; przyt. za: J. Czekaj, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademia Ekonomiczna W Krakowie, Kraków 2000, s. 43. Dalej specjaliści francuscy
mówią, że „w pewnych przypadkach przeciążenie informacyjne może dawać poczucie bezpieczeństwa
u decydenta, co wcale nie oznacza, że będzie on podejmował najlepsze decyzje. One mogą być najgorsze!” (Por.: ibidem, s. 77). Pojęciu przeciążenia informacyjnego w literaturze polskiej Z. Martyniak
przeciwstawia pojęcie „anemii informacyjnej” , pisząc że „... w anemii informacyjnej występuje ubóstwo informacji zwane też osłabieniem pola widzenia”, por.: Z. Martyniak, Przejawy niesprawności
informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Kraków 2000.
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• służące pomocą w podejmowaniu decyzji
• zapewniające odpowiednią komunikację pomiędzy pracownikami a przełożonymi
• zaspokajające inne potrzeby ich użytkowników.
Z punktu widzenia pracowników informacje można podzielić na dotyczące całego przedsiębiorstwa oraz informacje dotyczące warunków i rezultatów ich własnej
pracy, a także pozycji w przedsiębiorstwie.
Wszystkie rodzaje wymienionych informacji są ważne, a ich posiadanie zapewnia sprawność funkcjonalną organizacji.
Każda organizacja powinna dobrze znać swoje potrzeby informacyjne i wiedzieć, jakie informacje są niezbędne kadrze zarządzającej do wykonywania podstawowych funkcji i działań, tworzenia oraz realizacji planów i wizji.
Powinno się także określić jakie informacje istotne dla firmy są zaspokajane w
stopniu niedostatecznym, a jakie nie są w ogóle dostępne.
Często jest potrzebna pomoc fachowców, gdyż decydenci potrafią określić jakie
informacje są im potrzebne, ale nie zawsze są w stanie wybrać odpowiednie źródło,
które dostarczy im tego strategicznego zasobu. Poza tym istotną rolę odgrywa szybkość uzyskania informacji, pewność, spójność itd. Im organizacja bardziej złożona i
częstsze zmiany w jej otoczeniu tym bardziej wielostronne i bogatsze muszą być
pozyskiwane informacje.
Mimo ciągłego wzrostu znaczenia informacji wiele kadr kierowniczych nie dostrzega lub nie jest świadomych jaką rolę może odegrać w skutecznej walce z konkurencją i umacnianiu swej pozycji na rynku. Często informacja wykorzystywana jest w
postaci szczątkowej, fragmentarycznej, jest spóźniona, a w takim przypadku trudno
postrzegać ją jako czynnik strategiczny. Pogarszające się warunki funkcjonowania firm
(wysokie podatki, fiskalizm państwa, ograniczone subwencje państwa) sprawiają, że
organizacje ograniczają swoje wydatki, często kosztem innowacji w dziedzinie informatyzacji, wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

2. Cechy informacji
Organizacje w obecnym czasie uzyskują dostęp do olbrzymich zbiorów informacji. Przekonanie, że im szerszym i bogatszym zakresem informacji dysponuje
kierownictwo tym łatwiej może podejmować decyzje kierownicze może okazać się
błędne. Badania przeprowadzone w firmach, w których wdrażano zintegrowany system
informatyczny klasy ERP, wskazują, że nadmiar informacji może być niepożądany a
nieprawidłowa ich selekcja znacznie obniżać efektywność podejmowanych decyzji13.

13

Por.: Informacyjne przeciążenie menedżerów, „Zarządzanie na świecie” nr 7/1998. Podkreśla się, że
„w przyszłości wartością będzie nie zdobywanie możliwie wielu informacji, lecz możliwie nielicznych, ale właściwych”. Przeprowadzone badania potwierdzają tę tezę.
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Cechy użytecznej informacji

Nazwa cechy

Użyteczność

Syntetyczne objaśnienie cechy informacji
Dostępna w czasie umożliwiającym właściwe podejmowanie decyzji przez menedżera, np. informacja o bieżącym saldzie zobowiązań, „splywie” należności pozwoli
efektywnie zarządzać posiadaną gotówką, czy środkami
finansowymi na rachunku bankowym
Możliwość przechowywania, archiwizacji i odtwarzania
informacji
Stopień wpływu na podejmowane decyzje, informacje
nieistotne powinny być odrzucone
Przydatność informacji

Dokładność

Dostarcza wiarygodnego odzwierciedlenia rzeczywistości

Aktualność

Bezpieczeństwo
Decyzyjność

Dostępność

Efektywność

Elastyczność
Ilość
Kompletność
Kosztowność
Porównywalność
Przetwarzalność
Przyswajalność
Redundancja
Rzetelność
Szybkość uzyskiwania
Wiarygodność
Źródło: opracowanie własne.

Możliwość korzystania z informacji w danym miejscu i
czasie przez użytkownika
Zdolność do wywoływania określonego efektu np. informacja o przychodach i poniesionych kosztach wydziałowych za ostatni miesiąć może wpłynąć na przyznane
presmie pracownicze
Zdolność do zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych użytkowników
Zmniejszenie stopnia niepewności w podejmowaniu
decyzji
Brak potrzeby sięgania do innych informacji
Poziom nakładów finansowych niezbędnych na uzyskanie
informacji
Możliwość analizy porównawczej
Określenie funkcji w postaci danych i form ich przetwarzania
Objętościowy zakres informacji, który jest w stanie efektywnie wykorzystać menedżer
Stopień nadmiarowości informacji
Prawdziwa i wiarygodna, bez zniekształceń intencjonalnych
Ilość czasu niezbędna dla uzyskania niezbędnych informacji
Brak zniekształceń porównywalnych informacji
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W fachowej literaturze można spotkać wiele opracowań dotyczących wymagań
stawianych systemom informacyjnym, cech informacji14. W. Flakiewicz pisząc o
problematyce informacji wskazuje na jej jakość, podkreślając zarazem, że „Nie istnieje
bowiem ani definicja jakości informacji, ani ustalony i przyjęty ogólnie wykaz oraz
definicje poszczególnych jej tez, a jej pomiar dotyczy niewielkiej liczby przypadków”.
Dalej W. Flakiewicz pisze, że „pojęcie jakości informacji jest tak ogólne i wielokryteryjne, że na ogół nie próbuje się go określić wprost. Wielokryteryjność pojęcia jakości
sprawia, że wykazy jej cech, proponowane przez różnych autorów, odznaczają się z
jednej strony różnym poziomem abstrakcji, a z drugiej – różnym nazewnictwem...”15.
Griffin określając cechy informacji odwołuje się do pojęcia użytecznej informacji, która jest „dokładna, aktualna, pełna i odpowiednia”16.
Poniżej przedstawiam zestawienie cech informacji, sformułowaną w oparciu o
literaturę przedmiotu oraz na podstawie własnych badań.

3. Projektowanie i znaczenie systemu informacji
Pozyskiwanie informacji, sposoby ich zbierania i przepływu powinny być zorganizowane na zasadzie systemu, który obejmowałby całe zbiory informacyjne oraz te
elementy, które umożliwiają zasilanie, nabywanie, przetwarzanie i dostarczanie użytkownikom tych zasobów17.
W literaturze pojęcie systemu informacyjnego jest definiowane w różny sposób.
Często definicja uzależniona jest od dyscypliny naukowej uprawianej przez autora –
inaczej będzie ona brzmieć dla ekonomisty i matematyka18.
Z tego też względu A. Nowicki prezentuje w swoich pracach ogólną definicję
systemu informacyjnego w aspekcie cybernetyki19, która mówi, że system informacyjny jest to wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji,
nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy
do sterowania obiektem gospodarczym.
14

15
16

17
18
19

M. Niedźwiedziński, Cechy informacji – próba systematyzacji, „Systemy Informatyczne” nr 1/1987; J.
Kisielnicki, Kryteria jakości systemów informatycznych funkcjonujących w gospodarce narodowej,
„Systemy Informatyczne” nr 1/1987; W. Flakiewicz, Informacyjne systemy zarządzania – podstawy
budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa, 1990, s. 102 i n.; J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy..., op.
cit., s. 35 i n.; R. W. Griffin, Podstawy ..., op. cit., s. 676-678; J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie ...,
op. cit., s. 476-477.
Jako dowód Flakiewicz podaje różne cechy jakości informacji – według M. Niedźwiedzińskiego oraz
J. Kisielnickiego.
Ch. A. O’Reilly, Variations in decision makers’ use of information sources: the impact of Quality and
Accessibility of information, „Academy of Management Journal”, grudzień 1982, s. 756-771 (za: R.
W. Griffin, Podstawy..., op. cit., s. 676.
J. Kisielnicki, Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1992, s. 15.
J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne Biznesu, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999,
s. 19.
A. Nowicki, Strategia doskonalenie systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 17; Modernizacja systemu
informacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE Warszawa 1979, s. 25; A Nowicki (red.),
Doskonalenie systemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym. Procesy. Modele. Zastosowania,
Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1987, s. 16.
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Podkreśla jednocześnie, że użyty termin „sterowanie” dotyczy „zarządzania” zaś
„obiektem gospodarczym” jest dowolny typ przedsiębiorstwa.
Dla porównania G. Morgan20 pisze, że „Jeśli się dobrze zastanowić, to wszelkie
aspekty funkcjonowania organizacji zależą od tego, czy innego rodzaju informacji”
stwierdzając, że „... organizacje to system informacji”.
Zrozumienie organizacji jest możliwe wówczas, kiedy znane są jej cechy związane z przetwarzaniem informacji.
A. Koźmiński i W. Piotrowski21 system informacyjny określają jako „specyficzny układ nerwowy organizacji, który łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania”.
Dobrze funkcjonujący system informacyjny organizacji powinien umożliwić
wszystkim szczeblom decyzyjnym dopływ pożądanych informacji pod względem
treści i w odpowiednim czasie.
Należy podkreślić, że w dobie powszechnej komputeryzacji zanika różnica pomiędzy systemem informacyjnym i informatycznym. Wynika to z faktu, że współczesne, nawet najmniejsze organizacje używają sprzętu komputerowego do budowy
systemu informacyjnego.
Ma to odzwierciedlenie w literaturze anglojęzycznej, gdzie powszechnie używa
się pojęcia MIS czyli Management Information Systems. Dla przykładu R. Stair wskazuje, że system informacyjny zarządzania to zorganizowany zbiór ludzi, procedur
przetwarzania, baz danych, oraz urządzeń używanych do dostarczania informacji dla
menedżerów i decydentów22.
System informacyjny budowany jest w celu ułatwienia realizacji stawianych zadań przed organizacją. Organizacja ma wiele celów o różnej hierarchii ważności i
horyzoncie czasowym, a system informacyjny powinien dostarczyć niezbędnych
informacji ułatwiających podjęcie decyzji strategicznych, taktycznych jak i operacyjnych.
Współczesny system informacyjny wykorzystuje zdobycze techniki, telekomunikacji w celu zautomatyzowania metod zbierania, opracowywania, przechowywania,
udostępniania, aktualizowania i przetwarzania danych oraz ich dostarczania w możliwie przydatnej formie kadrze kierowniczej do realizacji zadań i celów organizacji23.
Każda firma powinna stworzyć swój własny model działalności informacyjnej,
zapewniający szybki dostęp do informacji dla różnych szczebli zarządzania.
Analiza najprostszego systemu informacyjnego została przedstawiona na rys 1.
Poszczególne jednostki organizacyjne pełnią rolę nadawców i odbiorców informacji,
często są to role podwójne24. Między użytkownikiem a zasobami danych istnieją

20
21
22
23

24

G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 1996.
M. Stair, Principles of information systems, Boyd&Fraser, Boston 1992.
Por:. J. Penc, Zarządzanie dla ..., op. cit., s. 116. Informacja traktowana jest jak kapitał finansowy,
który organizacje lokują np. w bankach, istnieje coraz więcej firm proponujących organizacjom dzierżawę systemu informatycznego, zdalne przechowywanie informacji na odległym serwerze, co zwiększa bezpieczeństwo danych.
Por.: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa,
1999, s. 22.
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kanały informacji, a także sprzężenie zwrotne pomiędzy nadawcą a odbiorcą informacji.
Do podstawowych elementów warunkujących funkcjonowanie systemu informacyjnego zarządzania należą:
• wejście do systemu,
• kanał informacyjny,
• procesy informacyjne,
• wyjście systemu,
• informacyjne sprzężenie zwrotne.
Wejście do systemu obejmuje informacje o zasobach materialnych, ludzkich, finansowych. Źródłami informacji mogą być zarówno jednostki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji (np. dział windykacji należności, dział księgowości, firma konsultingowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd.).
Podczas procesu przesyłania informacji za pomocą kanałów informacyjnych
mamy do czynienia ze stratami informacyjnymi. Przyczyną strat są różnorodne zakłócenia, co wpływa na zniekształcenie pierwotnej informacji. Wielkość zniekształcenia
informacji może być przyczyną oceny systemu informacji danej organizacji, której
skutkiem może być zmiana funkcjonującego systemu informowania25.
Wyjście systemu informacji jest rezultatem działań rozpoczynających się od
wejścia poprzez procesy informacyjne, w wyniku których przesyłane zostają informacje w postaci zestawień, raportów, wskaźników itd.
Ostatnim elementem systemu informacyjnego jest sprzężenie zwrotne. Dzięki
temu mechanizmowi możliwa jest kontrola całego systemu informacyjnego, korekta i
eliminacja nieprawidłowości, możliwa jest ocena i nadzór przygotowanej informacji.
Przy projektowaniu systemu informacyjnego organizacji należy uwzględnić zadania, jakie powinien on spełniać:
• powinien być dostosowany do potrzeb i obejmować wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, wszystkie szczeble kierowania i poziomy decyzyjne,
• dostarczać informacji kompleksowych i aktualnych, aby organizacja mogła szybko
reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne,
• dostarczać informacji przedstawicielom odpowiednich szczebli organizacyjnych w
postaci nadającej się do łatwego wykorzystania,
• zapewniać efektywne wykorzystanie informacji,
• umożliwiać możliwie najkrótszą drogę przepływu informacji,
• koszty pozyskania informacji powinny być niewysokie,
• umożliwiać (przynajmniej częściową) komputeryzację systemu,
• forma prezentacji powinna być dostosowana do możliwości odczytywania przez
zainteresowanych,
• powinien być zabezpieczony przed wpływem informacji nieformalnych, być stale
doskonalony,
• umożliwiać dostęp do strategicznych danych tylko kadrze kierowniczej itd26.
25
26

Por. J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy ..., Por. ibidem, s. 22 i n. Autorzy wyróżniają tzw. „.. filtry, które
nie przepuszczają całej przesłanej informacji”, wskazują również na niebezpieczeństwo redundancji.
Por.: J. Penc, Zarządzanie ..., op. cit., s. 117 i n.
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Rysunek 1. Schemat funkcjonowania prostego systemu informacyjnego zarządzania.
STRATY INFORMACJI
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•
•
•
•

gromadzenie danych
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System informacyjny budowany jest dla określonej organizacji lub pewnej ich
grupy. Może być dedykowany dla organizacji jako całości jak również dla określonych
grup użytkowników w ramach jednej organizacji.
J. Penc pisze, że system informacyjny zarządzania powinien zawierać informacje uszeregowane według pewnej hierarchii, a mianowicie: informacje dla celów
strategicznych, taktycznych i operacyjnych, co bezpośrednio ma wpływ na wyróżnienie trzech grup użytkowników poszczególnych szczebli zarządzania27.
Pierwszą grupę stanowią menedżerowie najwyższego szczebla (kierownictwo
strategiczne). Grupa ta jest względnie niewielka, obejmuje dyrekcję (dyrektor naczelny, prezes itd.). Menedżerowie tego szczebla zarządzania podejmują decyzje długofalowe, dotyczące celu organizacji, ogólnej strategii, polityki operacyjnej. Na ich potrzeby funkcjonujący system informacyjny musi dostarczać informacji płynących z otoczenia zewnętrznego (np. sposób zachowania konkurencji, polityka makroekonomiczna) niezbędnych do podjęcia decyzji strategicznych., jak również globalnych informacji wewnętrznych, które w połączeniu z informacjami zewnętrznymi są niezbędne do
kontroli kierowniczej.
Kierownictwo najwyższego szczebla często pracuje dłużej niż zwykły pracownik i spędza znaczną część swego czasu na spotkaniach i rozmowach telefonicznych28.

27

28

Nie należy zapominać o użytkownikach znajdujących się na zewnątrz organizacji, którzy (z różnych
powodów) będą chcieli (np. akcjonariusze spółki) lub wprost będą nadzorować działalność organizacji
(urzędy skarbowe, urzędy statystyczne itd.).
H. Mintzberg, The nature of managerian work, Harper & Row, New York 1973.
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Menedżerowie średniego szczebla to najprawdopodobniej najliczniejsza grupa w
większości organizacji29. W skład tego szczebla wchodzą kierownicy wydziałów,
produkcji, eksploatacji. Odpowiadają oni za realizację polityki i planów wyznaczonych
przez kierownictwo szczebla strategicznego a także nadzorują i koordynują działania
szczebla operacyjnego. Informacje, które są im niezbędne do podejmowania decyzji
cechują się większą szczegółowością niż dla kierowników najwyższego szczebla,
dotyczą np. bieżącej kontroli zapasów, kontroli jakości, poziomu kosztów produkcji,
obsady stanowisk itd. Podejmowane przez kierownictwo średniego szczebla decyzje
warunkują sprawne funkcjonowanie firmy pod względem technicznym, organizacyjnym, finansowym itd. Horyzont czasowy podejmowanych decyzji z reguły dotyczy
krótkiego bądź średniego okresu czasowego.
Menedżerowie pierwszej linii nadzorują i koordynują działania pracowników
wykonawczych. Są to w szczególności mistrzowie produkcji, brygadziści, nadzorcy.
Menedżerowie tego szczebla większą część swego czasu poświęcają nadzorowi pracy
podwładnych. Niezbędne dla nich informacje są z reguły znacznie uszczegółowione i
dotyczą otoczenia wewnętrznego. Istotna jest informacja aktualna (codzienna) o małym stopniu agregacji (np. zużycie materiałów dla określonej budowy w ujęciu dziennym, tygodniowym, wykorzystanie odpadów, określanie kosztu budowy itd.), niezbędna do podejmowania decyzji operacyjnych.
Systemy informacyjne odgrywają niebagatelną rolę w osiąganiu sukcesu przez
każde przedsiębiorstwo. Przed rozpowszechnieniem się zastosowań informatyki w
zarządzaniu, często kierownicy różnych szczebli nie mogli skutecznie korzystać z
dostępnej informacji. Powód był często dwojaki albo informacja docierała zbyt późno,
albo zebranie jej w określonej formie było zbyt kosztowne30. Wprowadzenie systemów
informatycznych ułatwiło kontrolę sprawowaną przez kierowników w organizacjach.
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Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania
przewagi konkurencyjnej
1. Wprowadzenie
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw przewartościowały znaczenie
zasobów1. Kapitał stał się dobrem ogólnodostępnym i powszednim. Ma on ponadto
charakter źródłowy i tkwi immanentnie w przedsiębiorstwie, co sprawia, że przestaje
być wystarczającym atutem konkurencyjnym. Stąd specjaliści z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem poszukują nowych wartości, które pozwoliłyby osiągnąć przewagę
nad konkurencją. Powstał zatem problem: skoro nie kapitał i uwarunkowana nim
technologia, to co umożliwia generowanie trwałej przewagi konkurencyjnej? Analiza
wartości rynkowych i księgowych największych firm świata2 pokazała bowiem, że
decydują o tym nie tyle zasoby finansowe, ile raczej wiedza, która nie jest ujmowana w
bilansie. Potwierdził to także P. F. Drucker, guru współczesnego zarządzania, który
stale podkreśla, że obecnie wiedza „staje się jedynym zasobem ekonomicznym”3, a
tradycyjne czynniki wytwórcze przyjmują stopniowo rolę czynników uzupełniających.
Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w specyficznych atrybutach czynnika wiedza,
wśród których wymienia się: niewyczerpalność, symultaniczność i nieliniowość.
Oznaczają one, że wiedza nie zużywa się, a przeciwnie, zyskuje z czasem na wartości,
jest wszechobecna i każdy, w dowolnej chwili może z niej skorzystać i w końcu, że
wykorzystanie nawet niewielkiej jej ilości może przynieść sukces, choć jej duży zasób
nie gwarantuje powodzenia4.
Stąd też niejako w odpowiedzi na sformułowane na wstępie pytanie, powstała
koncepcja zarządzania wiedzą (Knowledge Management), klasyfikowana jako jedna
z wielu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, w której uwzględniono wszystkie powyższe cechy oraz nowy sposób postrzegania wiedzy, jako kluczowego zasobu przedsiębiorstw.
1

2

3

4

Zob.: J. Brózda, Rozwój przedsiębiorstw jako proces zmian oraz: D. Kornacka-Łątkiewicz, Przedsiębiorstwo w otoczeniu w: M. Białasiewicz (red.), Rozwój przedsiębiorstw: modele, czynniki, strategie,
Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, odpowiednio s. 6, s. 3.
Przykładowo wartość rynkowa Microsoftu w 1997 roku wynosiła 200 mld dolarów przy stanie
aktywów na poziomie zaledwie 15 mld. Dla porównania dwóch największych potentatów przemysłowych Ford i General Motors dysponujących aktywami o łącznej wartości 500 mld dolarów było wycenianych przez rynek zaledwie na 125 mld. („Fortune”, April 27,1998 r.). Szerzej na temat znaczenia
zasobów niematerialnych, w tym wiedzy zob.: K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa
1993, s. 85-94.
Zob. P. Drucker, Post-Capitalist society, Harper Business, New York, 1993, przyt. za: M. Strojny,
Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy
Jakości” nr 12/1999, s. 12.
Zob.: K. Obój, Strategia sukcesu firmy, op. cit., s. 90.
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2. Koncepcja Knowledge Management
Zarządzanie wiedzą bywa często utożsamiane z koncepcją zarządzania kapitałem intelektualnym5. Należy jednak zaznaczyć, że istnieją zarówno zwolennicy, jak i
przeciwnicy tego poglądu. I tak na przykład Karl Wiig wskazuje na odmienne charaktery obu koncepcji. Zarządzanie kapitałem intelektualnym uważa za środek działania
długofalowego, wyznaczającego pewne strategiczne cele przedsiębiorstwa, podczas
gdy zarządzanie wiedzą ma jego zdaniem charakter raczej operacyjny, a jego przedmiotem są konkretne procesy tworzenia i wykorzystywania wiedzy6. Tymczasem KarlErik Sveiby stoi na stanowisku, że stanowią one „dwie gałęzie tego samego drzewa”7.
Niewątpliwie wiedza sama w sobie jest zasobem cennym choć jej wykorzystanie
zależy od człowieka. Podobnie kapitał intelektualny tkwiący w zasobach ludzkich
przedsiębiorstwa może pozostawać zasobem tylko i wyłącznie potencjalnym, o ile nie
zostaną stworzone odpowiednie warunki dla jego wykorzystania8. Stąd można doszukiwać się podobieństw pomiędzy istotą kapitału intelektualnego oraz wiedzy9.
Początki zarządzania wiedzą sięgają roku 1987, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zorganizowana została pierwsza konferencja poświęcona temu zagadnieniu10,
jednak jego rozkwit przypadł na drugą połowę lat 90. Znaczenie wiedzy dość szybko
dostrzegły takie firmy konsultingowe jak Ernst&Young, KPMG czy Artur Andersen,
które zaczęły po prostu sprzedawać wiedzę jako główny produkt swojej działalności.
W fachowej literaturze przedmiotu dają się wyróżnić trzy zasadnicze teorie zarządzania wiedzą. Są to11:
• podejście procesowe – stworzone na podstawie doświadczeń wspomnianych firm
konsultingowych,
• podejście japońskie – powstałe w wyniku badań dwóch Japończyków Nonaki i
Takeuchi’ego
• podejście zasobowe – oparte na kluczowych umiejętnościach i kompetencjach
firmy.
5

6

7
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Zob. B. Czerniachowicz, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, a zarządzanie wiedzą w: M. Białasiewicz (red.), Rozwój przedsiębiorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 162.
Zob.: K. M. Wiig, Integrating Intellectual with Knowledge Managment, „Long Range Planning”, June
1997; przyp. za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” nr 12/1999, s. 5.
Zob. K-E Sveiby, Intellectual Capital and Knowledge Managment, niepublikowane materiały firmy
konsultingowej Sveiby, www.sveiby.com.au; przyt. za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą i kapitałem
intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” nr 12/1999, s. 12.
Zob D. Kornacka, s. Marek, Zasoby i ich rola w przedsiębiorstwie w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 282.
Autorka ma świadomość wielości podejść do prezentowanego zagadnienia oraz zróżnicowanych
opinii funkcjonujących w literaturze przedmiotu jednakże ze względu na fakt, iż prezentacja wspomnianych różnic nie stanowi zasadniczego przedmiotu jej rozważań, to w dalszej części opracowania
konsekwentnie będzie posługiwać się terminem: zarządzanie wiedzą. Jednocześnie w kontekście prezentowanych w nim treści skłania się ku rozumieniu koncepcji zarządzania wiedzą za Karlem-Erikiem
Sveiby’im.
Konferencję pt. „Managing the Knowledge Assets into 21st Century” zorganizował Uniwersytet
Purdue i firma DEC.
Szerzej na ten temat zob.: M. Strojny, Zarządzanie..., op. cit., s. 4-7, 21-26.
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Wszystkie trzy podejścia charakteryzują się odrębnym ujęciem problemu zarządzania wiedzą i tłumaczą jego istotę za pośrednictwem innych procesów.

2.1.

Podejście procesowe w zarządzaniu wiedzą

Dla opracowania koncepcji zarządzania wiedzą w ujęciu procesowym przyjęto za wyjściową definicję tej koncepcji zaproponowaną przez P. Murray’a i A. Myers’a. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań empirycznych autorzy wyróżnili
definicję zarządzania wiedzą jako „ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji”12. Na tej podstawie T. H. Davenport i L. Prusak opracowali w rok później teorię podejścia procesowego zarządzania wiedzą13. Skupia się ono na trzech zasadniczych procesach: tworzenia, kodyfikacji i transferu wiedzy.
Tworzenie wiedzy jest niewątpliwie podstawą całego procesu i dlatego przypisano mu rolę najważniejszą i pierwszoplanową. Autorzy teorii określają go jako:
„zespół specyficznych działań i inicjatyw, które firmy podejmują w celu zwiększenia
ilości wiedzy organizacyjnej”14.
Należy zauważyć, że źródeł wiedzy trzeba szukać nie tylko poza organizacją
(przejmując inne przedsiębiorstwa, zatrudniając wykwalifikowanych pracowników,
czy zwracając się o pomoc do firm konsultingowych), lecz co ważniejsze – wewnątrz
przedsiębiorstwa, którego pracownicy posiadają własne wyczucie i doświadczenie.
Kreowana przez ludzi wiedza powinna być upowszechniana na drodze tworzenia przez
kierownictwo sprzyjających warunków dla tworzenia się wspólnot wymiany doświadczeń: „nieformalnych grup osób o podobnych zainteresowaniach, powstających spontanicznie, w których najefektywniej zachodzi proces uczenia się”15. Odpowiednia
struktura organizacyjna, styl zarządzania, ale przede wszystkim kultura organizacyjna i
system wartości, na którym opiera się przedsiębiorstwo sprawią, że pracownicy zaangażują się w twórczy proces kreacji wiedzy.
Kolejnym elementem podejścia procesowego jest kodyfikacja wiedzy, czyli
nadawanie jej formy. Proces ten ułatwia dostęp do wiedzy, pozwala odnaleźć potrzebny jej fragment. Popularną metodą kodyfikacji jest tworzenie „map wiedzy”, które nie
tyle przechowują całe jej zasoby, co wskazują źródła. Najczęściej jest to lista pracowników, którzy zetknęli się z podobnym problemem, ekspertów z danej dziedziny, bądź
instytucji wraz z adresami i numerami kontaktowymi.
Transfer wiedzy to proces łączący transmisję, czyli wysłanie, zaprezentowanie
wiedzy i absorpcję – jej przyjęcie. Ważne jest, by osoba, która dzieli się swoją wiedzą,

12

13

14
15

Zob.: P. Murray, A. Myers, The Facts about Knowledge. Special Report, „Information Strategy”,
November 1997; przyt. za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” nr 12/1999, s. 6.
W 1998 roku powstały podwaliny podejścia procesowego za: T. H. Davenport, L. Prusak, Working
Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston
1998
Ibidem, przyt. za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą, Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji”
nr 2/2000 r., s. 23.
Ibidem, s. 24.
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cieszyła się szacunkiem i zaufaniem tych, którym wiedzę przekazuje, ponieważ tylko
wtedy odbiorcy zaakceptują przekazaną im wiedzę.

2.2.

Zarządzanie wiedzą w ujęciu japońskim

Podejście japońskie, opiera się na epistemologicznym podziale wiedzy na cichą i
formalną16. Wiedza cicha, to ta część wiedzy, której istnienia nie potrafimy wyjaśnić.
Jej pokłady są efektem przeżytych doświadczeń, bądź po prostu przeczuć. Ten rodzaj
wiedzy jest jednocześnie najtrudniejszy do skodyfikowania, ponieważ trudno wyłożyć
jego istotę za pomocą słów. Wiedza formalna z kolei ma postać dokumentów, instrukcji, regulaminów, poleceń czy procedur. To cały zasób informacji, którym posługują się ludzie, a który daje się łatwo przekazać otoczeniu. Wyodrębnienie dokonane
przez autorów ma na celu objaśnienie zjawiska zwiększania się zasobów wiedzy w
organizacjach, przy czym akcentuje się, że „wiedza ukryta i dostępna nie są od siebie
całkowicie oddzielone, ale stanowią raczej jednostki komplementarne”17.
I. Nonaka i H. Takeuchi wskazują cztery ontologiczne poziomy pochodzenia
wiedzy: indywidualny, grupowy, organizacyjny i międzyorganizacyjny. Warto jednak
zauważyć, że rzeczywistym miejscem powstania wiedzy i jej pierwotnym źródłem jest
jednostka, indywidualna osoba, ponieważ jak twierdzi M. Strojny „wiedza może powstać tylko w efekcie czynności umysłowej wykonywanej przez jednostkę”18.
Wspomniane dwa wymiary wiedzy pozostają ze sobą w silnej zależności. Stała
interakcja między wiedzą ukrytą i ujawnioną, przy uwzględnieniu czynnika czasu,
powoduje przechodzenie przez kolejne poziomy ontologiczne. Proces ten został nazwany przez autorów „spiralą wiedzy” i składa się z czterech podprocesów: socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji.
Zamiana wiedzy ukrytej w ukrytą to pierwszy ze sposobów konwersji wiedzy –
socjalizacja. Transfer wiedzy w tym przypadku odbywa się na zasadzie obserwacji i
upowszechniania doświadczeń poprzez wspólną pracę. Gdy dochodzi do wyróżnienia
wiedzy ukrytej przy pomocy dostępnych pojęć, ma miejsce eksternalizacja, czyli
zamiana wiedzy ukrytej w dostępną. Tworzenie wiedzy w tym przypadku dokonuje się
na drodze metafor, analogii i sugestii podobieństwa. Zamiana wiedzy dostępnej w
dostępną, a więc kombinacja, opiera się na założeniu, że „przetwarzanie wiedzy
dostępnej prowadzi do powstania wiedzy nowej”19. Ten sposób tworzy wiedzę w
ramach formalnych systemów edukacji i kształcenia w szkołach. Ostatnia z możliwych
kombinacji to zamiana wiedzy dostępnej w ukrytą, czyli internalizacja. Istotą tego
procesu jest włączenie wiedzy dostępnej w obręb ukrytej wzbogacając tą ostatnią o
nowe pokłady. Przemianie tej sprzyja zapis, ustne przekazanie, dokumentacja, które
pozwalają na uwewnętrznienie istniejącej wiedzy.
Organizacja, która chce promować spiralę wiedzy powinna według autorów tej
koncepcji spełniać określone warunki, które to umożliwiają. Jako nadrzędny podają
zamiar organizacyjny, który jest wizją przedsiębiorstwa. Pozwala on dokonać weryfikacji informacji, które znajdują się w kręgu organizacji pod względem wartości i
16
17
18
19

I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 84.
Ibidem, s. 85.
Zob. M Strojny, Japońskie podejście do zarządzania wiedzą, „Problemy Jakości” nr 6/2000, s. 3.
Zob. Ibidem, s. 4.
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przydatności. Kolejny to autonomia, która ma gwarantować swobodę działania pracowników, przez co odpowiednio motywować ich do kreatywnego myślenia. Wysoki
stopień autonomii przedsiębiorstwa sprzyja także zauważaniu pojawiających się w
otoczeniu szans i możliwości rozwoju. Kreowaniu wiedzy sprzyja także fluktuacja i
kreatywny chaos. Sztywne zasady i rutyna wpływają bowiem ujemnie na proces
powstawania i wymiany wiedzy. Należy zatem porzucić schematy na rzecz kreatywnego chaosu, który pobudza pracowników do myślenia i stawia ich w obliczu nowych
wyzwań. Istotnym czynnikiem jest także zapas wiedzy, który należy rozumieć jako
gromadzenie i tworzenie większej jej ilości, niż jest to konieczne. Duży zasób informacji ułatwia podjęcie decyzji, bądź znalezienie kreatywnego rozwiązania. Przy okazji tej
zasady zwraca się często uwagę na niebezpieczeństwo zbierania nieprzydatnych,
zbędnych informacji. Nadmiar wiedzy uniemożliwia wybór potrzebnych danych,
wprowadza chaos i utrudnia proces tworzenia wiedzy. Ostatnim z warunków promocji
spirali wiedzy jest wymagana różnorodność. Wynika ona ze złożoności otoczenia
przedsiębiorstwa, jego dynamiki i wielowymiarowości reakcji jakie wymusza. Tworzona wiedza musi być na tyle zróżnicowana, aby odpowiadała stopniu zróżnicowania
otoczenia, dlatego ważne jest by była kreowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych i aby każdy miał równy dostęp do informacji.

2.3.

Ujęcie zasobowe w koncepcji Knowledge Management

Trzecim kierunkiem rozwoju zarządzania wiedzą jest podejście zasobowe, którego podstawy stworzyła Dorothy Leonard-Barton z Harvard Business School, opracowując model „źródeł wiedzy”20. Autorka wyróżniła pięć niezbędnych elementów dla
efektywnego zarządzania: kluczowe umiejętności, wspólne rozwiązywanie problemów,
implementacja i integracja narzędzi i technologii, eksperymentowanie oraz importowanie wiedzy.
Składniki te tworzą całość zjawisk zachodzących z udziałem organizacji (wewnętrznych i zewnętrznych) przy uwzględnieniu czasu teraźniejszego lub wybiegając
w przyszłość, a w spójną całość łączą je właśnie kluczowe umiejętności. Porównując
ujęcie zasobowe z podejściem japońskim warto przytoczyć słowa polskiego znawcy w
tej dziedzinie M. Strojnego: „chociaż model Leonard-Barton podobnie jak koncepcja
spirali wiedzy Nonaki i Takeuchiego, ma charakter systemowy, to nie wyróżnia się tak
nowatorskim podejściem i jest bliższy tradycyjnemu sposobowi rozumowania powstałemu na gruncie zarządzania strategicznego”21. Koncepcja ta bywa także oceniana jako
„zbyt mocno zakorzeniona w realiach gospodarki przemysłowej aby spowodować
rewolucyjne zmiany w zakresie wykorzystywania wiedzy”22.
O ile łatwo zrozumieć istotę koncepcji zarządzania wiedzą, o tyle trudniej jest ją
realizować. Menedżerowie coraz częściej zdają sobie też sprawę, że przewagę w

20
21
22

Zob. D. Barton-Leonard, Wellsprings of Knowledge: Bulding and Sustaining the sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
Zob.: M. Strojny, Zarządzanie Wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” nr 2/2000,
s. 23.
Zob.: M. Strojny, Zarządzanie Wiedzą i Kapitałem Intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” nr 12/1999, s. 7.
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konkurencji zdobędą ci, których nazywa się „analitykami symboli”23. Są to ludzie
zdolni do rozpoznawania i rozwiązywania nowych problemów, ale przede wszystkim
ludzie zdolni dzielić się wiedzą z innymi.

3. Wdrażanie koncepcji zarządzania wiedzą – zalety i wady, bariery i
czynniki sprzyjające
Koncepcja zarządzania wiedzą pozwala przedsiębiorstwu efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby wiedzy. Reakcja na zachodzące zmiany czy wprowadzenie
innowacji stają się łatwiejsze i dają lepsze rezultaty, gdy są przeprowadzane w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. Koncepcja ta służy także rozwiązywaniu problemów
wewnątrzorganizacyjnych, których podstawą jest brak lub złe wykorzystanie posiadanej wiedzy.
Częstym zjawiskiem obserwowanym w przedsiębiorstwie jest tzw. „lepkość
wiedzy”. Problem ten polega na przywiązaniu określonej porcji informacji i doświadczenia do konkretnego działu przedsiębiorstwa. Wiedza nie jest dostępna dla ogółu
pracujących w firmie, przez co nie może być przez nich wykorzystana. Brak przepływu
wiedzy między szczeblami, działami, komórkami czy wręcz jednostkami sprawia, że w
każdym z tych miejsc musi być ona wykreowana od początku, co jest stratą energii i
czasu.
Z „lepkości wiedzy” wynika bezpośrednio kolejny problem, a mianowicie brak
pamięci organizacyjnej. Przedsiębiorstwa niepotrzebne powielają błędy, których
można uniknąć pamiętając o przeszłych doświadczeniach. Zarządzanie wiedzą pozwala eliminować wspomniane mankamenty organizacyjne. Wprowadzając w przedsiębiorstwie zarządzanie wiedzą należy mieć na uwadze pewne bariery, które pojawią się
w trakcie wdrażania koncepcji. Pierwszą i zasadniczą, będącą jednocześnie podstawą i
celem samych zmian, są ludzie i ich obawy. Każdy menedżer przy modyfikacji systemu zarządzania, powinien liczyć z oporem ze strony swych podwładnych24. System
informatyczny, mający usprawnić transfer wiedzy i ułatwić dostęp do niej, zmusza do
dzielenia się swoimi wiadomościami i doświadczeniami, co z kolei jest sprzeczne z
wciąż egzystującą nieformalną zasadą „wiedza to władza”. Pracownicy, którzy nie
zostaną dostatecznie poinformowani o istocie koncepcji i korzyści płynącej z jej wdrożenia, będą wykazywać postawę negatywną wobec zmian. Mimo wezwań kierownictwa będą oni dalej zachowywać cenniejsze informacje dla siebie, licząc na premie
uzależnione od własnych inicjatyw. Wynika stąd potrzeba reorganizacji całego systemu motywacji w przedsiębiorstwie, który będzie nagradzał nie indywidualne wyniki,
ale działania na rzecz kreacji wiedzy w organizacji. Menadżerowie stają zatem wobec
problemu pogodzenia dążeń jednostek do wyróżniania się z koniecznością dzielenia się
wiedzą.

23
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Termin ten zaproponował R. Reich w 1991 r., Por. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w
organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 24.
Szerzej na temat oporu wobec wprowadzanych zmian zob. E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami
w firmie, CIM, Warszawa 1996, s. 34.
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Innym problemem pojawiającym się na drodze wprowadzania nowej koncepcji
zarządzania jest umiejętne zhierarchizowanie wiedzy i określenie dziedzin, w zakresie których jest ona najbardziej pożądana. Chodzi tu o uniknięcie zasypywania bazy
danych nieprzydatnymi informacjami. Wskazane jest jasno i precyzyjnie formułować
źródła wiedzy, tak by jej odnajdywanie nie pochłaniało niepotrzebnie energii i czasu.
Problemy te można skutecznie rozwiązać za pomocą poprawnie stworzonego i wykorzystywanego programu komputerowego.
Problemy związane z wdrażaniem koncepcji powstają także po stronie kierownictwa. Amir Fazlagić z Katedry Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu opracował „11 grzechów zarządzania wiedzą”25. Wśród najważniejszych można wymienić:
złą identyfikację źródeł wiedzy, mylenie wiedzy i informacji, bagatelizację wiedzy
ukrytej czy zbyt dużą formalizację procesu kreowania wiedzy.

4. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna
Każda nowa koncepcja zarządzania tworzona przez specjalistów jest odpowiedzią na potrzeby organizacji zmieniającej się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu. W jaki sposób koncepcja zarządzania wiedzą pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną?
Odpowiadając na to pytanie należy cofnąć się do źródła powstawania wiedzy,
którym według podejścia japońskiego jest jednostka. Osoba, poprzez indywidualny
proces myślowy tworzy wiedzę, której zasób przechodząc kolejne poziomy ontologiczne rozszerza się. Nastawienie przedsiębiorstwa na rozwój jednostki, stworzenie
warunków odpowiednich dla kreatywnego myślenia i pełnienie nadzoru nad procesem
kreacji wiedzy sprzyja tworzeniu się kapitału intelektualnego. Ten wraz z odpowiednio
dobraną bazą technologiczną i strukturą organizacyjną dopasowaną do warunków
zewnętrznych i wewnętrznych wpływa na pozycję organizacji na rynku. Zatem „zdobywanie i wychowywanie bardziej utalentowanych ludzi, niż potrafią to uczynić konkurenci jest kluczowym czynnikiem konkurencji”26.
Istotnym warunkiem sprzyjającym osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez
zarządzanie wiedzą jest sposób wykorzystania potencjału ludzkiego. Nie wystarczy
bowiem posiadać zasób wiedzy, bądź zdolność do jej kreacji. Niezbędnym czynnikiem
jest umiejętność wykorzystania wiedzy i to w sposób bardziej efektywny niż konkurencja. Należy przy tej okazji przypomnieć, że wiedza jest zasobem symultanicznym,
nie można jej zatem ograniczyć do miejsca i czasu. Przedsiębiorstwo powinno się
liczyć z możliwością szybszego wykorzystania posiadanego zasobu wiedzy przez
konkurencję.
Długotrwałe atuty konkurencyjne mogą być także osiągnięte na drodze wytworzenia sprzyjającego środowiska społecznego27. Odpowiednia kultura organizacyjna
25
26
27

www.usługi.ae.poznan.pl.
Majątek intelektualny przedsiębiorstwa ważniejszy niż materialny, „Zarządzanie na Świecie”
nr 3/2002, s. 37.
Szerzej na ten temat zob.: Wzorowe wykorzystywanie wiedzy w Nucor Steel, „Zarządzanie na Świecie”
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mobilizuje do kreacji wiedzy i wpływa pośrednio na osiąganie przewagi na rynku.
Rola wiedzy w organizacji jest coraz większa, a jej zdecydowany wpływ na przewagę
konkurencyjną staje się faktem. Badania KPMG przeprowadzone w latach 1998 i 2000
w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej wykazały, że dla 79% ankietowanych zarządzanie wiedzą jest szansą poprawy konkurencyjnej28.
Omówiona koncepcja zarządzania wiedzą zdaje się być dobrym rozwiązaniem
problemów pojawiających się w organizacjach na gruncie wiedzy i jej wykorzystania.
Specjaliści z zakresu poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych coraz częściej
mówią i potrzebie wprowadzania wspomnianej koncepcji zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających w otoczeniu silnie konkurencyjnym. Knowledge Management jest
bowiem sposobem na wyjście przed szereg konkurentów.
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Przedsiębiorczość małych i średnich firm
czynnikiem rozwoju gospodarki polskiej
Kryzys systemu ustrojowo-gospodarczego opartego na gospodarce nakazoworozdzielczej w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pobudził wielu Polaków do
przedsiębiorczości, w wyniku której w ciągu zaledwie kilku lat powstał bardzo znaczący w gospodarce narodowej sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Tak więc polskie społeczeństwo jest społeczeństwem przedsiębiorczym. Jednak warunki funkcjonowania tych przedsiębiorstw mimo, iż ze strony rządu pojawiało się wiele barier, były
wówczas zdecydowanie łatwiejsze aniżeli warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w
obecnych czasach. Globalizacja gospodarki światowej oraz perspektywa integracji
Polski z Unią Europejską powodują, że polskie przedsiębiorstwa stały się podmiotami
wielu istotnych zmian. Rozwój techniczny i technologiczny, wprowadzanie na rynek
wciąż nowych produktów i substytutów, bardzo silna konkurencja krajowa i zagraniczna stały się dla przedsiębiorców stymulatorem w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Koncepcją, ułatwiającą realizację celów przedsiębiorstwa działającego w tak
trudnym otoczeniu jest przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość definiuje się jako zbiór
działań, które prowadzą do wykorzystywania każdej szansy tworzenia i wdrażania
czegoś nowego, innego ze względu na jego wartość oraz w efekcie końcowym uzyskania profitów z tytułu prowadzonej działalności w warunkach niepewności i ryzyka.
Zatem przedsiębiorczość polega na znajdowaniu bardziej skutecznych niż dotychczasowe sposobów osiągania zamierzonych celów. Przejawem przedsiębiorczości w
podmiotach gospodarczych może być na przykład sformułowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii, zmiana struktury organizacyjnej, wdrażanie nowych technologii,
promowanie i wykorzystywanie innowacyjności i działań twórczych własnych pracowników, tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych wyrobów, wyszukiwanie i
uzupełnianie nisz rynkowych.
Przedsiębiorstwami generującymi innowacje są w szczególności przedsiębiorstwa duże, często ponadnarodowe korporacje. Te przedsiębiorstwa posiadają nieograniczone możliwości w tworzeniu pomysłów innowacyjnych dotyczących produktów,
technologii, metod zarządzania ze względu na posiadanie dużych kapitałów. Przedsiębiorstwa duże mogą przeznaczać znaczne środki finansowe na badania i rozwój, z
czym wiąże się konieczność utrzymywania zaplecza badawczo-rozwojowego, które
jest zdolne do stałego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie technologii i wyrobów, a tym samym do stałego obniżania kosztów. Również kosztochłonne badania
marketingowe nie są problemem jak w przypadku drobnej przedsiębiorczości.
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1. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost gospodarczy
Dynamiczny wzrost i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyczynił się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze, co bardzo skutecznie złagodziło skutki szerzącego się bezrobocia
wynikającego z likwidacji i restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. Na
początku lat dziewięćdziesiątych tylko małe nowo powstałe przedsiębiorstwa stworzyły miejsca pracy dla około 1,5 mln osób. Małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijały się
bardzo dynamicznie w latach 1992-1996. W kolejnych trzech latach znacznie pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co sprawiło, że szczególnie
małe firmy zaczęły się masowo likwidować. Na to zjawisko niewątpliwie wpłynęły
m.in. takie czynniki jak: liberalizacja wymiany handlowej, komercjalizacja sektora
bankowego, uszczelnienie granicy wschodniej, duże nasycenie rynku, pogorszenie
koniunktury gospodarczej, ekspansja dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego.
Tabela 1.

Udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wzroście
gospodarczym

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Przedsiębiorstw
MSP ogółem
30,0%
40,0%
45,3%
48,1%
47,5%
48,1%

Zatrudniające
0-49
23,0%
29,0%
36,2%
38,5%
34,1%
34,4%

Zatrudniające
50-250
7,0%
11,0%
9,1%
9,6%
13,4%
13,6%

Źródło: dane GUS oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomimo znacznie trudniejszych warunków małe i średnie przedsiębiorstwa odegrały w latach 1995-2001 bardzo istotną rolę w:
• poprawie efektywności polskiej gospodarki,
• efektywnym zagospodarowaniu kapitału ludzkiego,
• zmianach strukturalnych w przemyśle i zapleczu naukowo-badawczym,
• wzroście gospodarczym,
• postępie społeczno-gospodarczym1.
Dane przedstawione w tabeli nr 1 wskazują, iż z roku na rok udział małych i
średnich przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym rośnie i stanowi jego znaczną siłę
napędową. Jednak w Polsce w stosunku do krajów Unii Europejskiej 48%-owy udział
w PKB jest bardzo niski, gdyż w tych krajach małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają około 75% PKB. Aby zmniejszyć te różnice i zwiększyć rolę tych podmiotów w
gospodarce polskiej potrzebna jest pomoc państwa. To państwo musi stworzyć takie
warunki, aby przedsiębiorstw tych przybywało, a nie jak w ostatnich latach ubywało.
1

J. Bednarski, skrót ref. Wybrane zagadnienia małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski, materiały konferencyjne, WSE, Warszawa 2002, s. 11.
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Małe i średnie firmy stanowią łącznie 99,82% wszystkich podmiotów gospodarczych
w Polsce i zatrudniają ponad 7 mln osób. Można przyjąć hipotetyczne założenie (gdyby stworzyć korzystniejsze warunki dla przedsiębiorczości w naszym kraju), że:
• jeżeli każde z aktywnych małych przedsiębiorstw stworzyłoby jedno dodatkowe
miejsce pracy (a jest ich około 1 800 tys.), to bezrobocie zmniejszyłoby się 1800
tys. osób,
• jeżeli każde średnie przedsiębiorstwo zwiększyłoby zatrudnienie o pięciu pracowników, to bezrobocie zmniejszyłoby się o dalsze 71 tys. osób (14 212 x 5).
Sumując powyższe wyniki – bezrobocie zmniejszyłoby się z 2,8 mln do ca 1
mln. Takich efektów nie należy oczekiwać w krótkim czasie, ale w dłuższej perspektywie.
Oczywiście małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na gospodarkę w każdym kraju, ale ich rozwój jest uzależniony od kondycji gospodarki jako całości. Funkcjonowanie i rozwój tych przedsiębiorstw zależy również od warunków
makroekonomicznych. Im bardziej są niekorzystne czynniki zewnętrzne, tym trudniej
utrzymać się tym firmom na rynku, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw,
które są mniej wrażliwe.

2. Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu ryzyka staje się dużym
zagrożeniem dla ich istnienia, bądź efektywnego działania i rozwoju. Duże przedsiębiorstwa tak szybko nie „znikają” z rynku, gdyż proces upadłościowy trwa zdecydowanie dłużej niż w mniejszej firmie, a wykorzystując ten czas mają wiele możliwości
likwidacji kryzysowego stanu. Mają one większą siłę przetargową niż małe i średnie
przedsiębiorstwa, dysponują większymi możliwościami finansowymi, są mocno „zakorzenione” na rynku, mają większe możliwości pozyskania kredytów na procesy odnowy, czyli np. inwestowania w nowe technologie, badania marketingowe, doradztwo
ekonomiczne, itp.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w przypadku większego zagrożenia są mniej
mobilne ze względów finansowych i konkurencyjności. Na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli początku transformacji gospodarczej większość małych firm nie potrafiła
pokonać ograniczeń, jakie postawiła przed nimi nowa sytuacja (w przeciwieństwie do
wielkich przedsiębiorstw), ale i wiele z nich przetrwało. Często jakiekolwiek zagrożenie, ryzyko staje się motorem napędowym do działania i w niektórych dziedzinach
działalności małych i średnich przedsiębiorstw udaje się to, choć trzeba pokonać wiele
barier.
Właściciel, nie zdając sobie nawet z tego sprawy staje się czasami źródłem ryzyka dla swojej firmy ze względu na zbyt scentralizowane zarządzanie, a także ze
względu na swoje kwalifikacje. W Polsce jest niski odsetek społeczeństwa z wyższym
wykształceniem, co skutkuje również w poziomie wykształcenia osób prowadzących
działalność gospodarczą. Większość, głównie małych przedsiębiorstw jest zarządzana
przez ludzi o niższym niż średnie wykształcenie. Kompetencje i wiedza przedsiębiorcy
nie zawsze wystarczą, aby poradzić sobie ze specyficznymi problemami zarządzania.
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Nie stać go jednak na profesjonalne doradztwo, a angażowanie tańszych ekspertów nie
przynosi wymiernych rezultatów. W takich sytuacjach jego decyzje są obciążone
większym ryzykiem.
Duże problemy pojawiają się, gdy mała firma chce wprowadzić nowy produkt
na rynek i nie ma dość pieniędzy na jego reklamę. Rynek reklamowy jest bezwzględny. Ceny reklam i badań rynkowych są bardzo wygórowane. Na przykład miesięczny
koszt wynajęcia jednego billboardu wynosi około 300 dolarów. By promowany tą
drogą produkt został dostrzeżony w mieście, w którym mieszka około 50 tys. ludzi
potrzeba zainstalować około 15 takich nośników. W aglomeracji kilkusettysięcznej
powinno być ich przynajmniej 300. Ustawienie pojedynczych tablic to strata zainwestowanych pieniędzy. Rachunek jest więc prosty i powstaje pytanie: czy małe i średnie
przedsiębiorstwa jest na to stać? A przecież wyprodukowanie nowego produktu już
pociągnęło za sobą ogromne koszty. W taki właśnie sposób rodzi się ryzyko nie sprzedania produktu, ryzyko konkurencji z zagranicznymi firmami lub dużymi krajowymi
oraz ryzyko finansowe firmy związane z brakiem kapitału.
Małe i średnie przedsiębiorstwa rezygnują również z reklamy na zagranicznych
rynkach ograniczając się z reguły do uczestnictwa w targach. Za profesjonalną kampanię reklamową, nie ograniczającą się do sporadycznych ogłoszeń w prasie musiałyby
zapłacić dwa lub trzy razy drożej niż w Polsce. Miesiąc takich działań kosztowałby nie
mniej niż 200 tys. dolarów, a często – ponad milion. Tymczasem przeciętna opłata za
wynajęcie stoiska targowego w Europie Zachodniej waha się od około 150 do 300
dolarów za metr kwadratowy. Nawet, jeśli uwzględnić dodatkowe koszty związane z
dotarciem na miejsce, utrzymaniem ekipy handlowców i dostarczeniem próbek towarów, to i tak za udział w imprezie wystawienniczej firma zapłaci jedynie kilka tysięcy
dolarów, a w najgorszym przypadku – kilkadziesiąt, ale i te koszty promocji są dość
wysokie dla niedużego producenta. Przedsiębiorstwa jednak zmuszone są ponosić
nakłady na reklamę zarówno w kraju, jak i zagranicą nie tylko dlatego, że pomoże im
to zdobywać obce rynki, ale także po to, aby umocnić swoją pozycję w Polsce, zanim
wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, pojawi się unijna konkurencja.
Szybki rozwój nowoczesnych technik zarządzania firmą jest głównym elementem zmuszającym przedsiębiorców do ich wdrażania. Ta bowiem firma, która pozostanie przy starym systemie przepływu informacji i podejmowania decyzji, natychmiast
odczuje przewagę konkurencji. Dlatego wdrożenie systemu informatycznego staje się
ekonomiczną koniecznością. Z drugiej jednak strony, informatyzacja wiąże się z
wielkimi kosztami, które nie sprowadzają się tylko do zakupu sprzętu i oprogramowania. Należy zwrócić również uwagę na koszty ukryte informatyzacji, do których należą
szkolenia pracowników, serwis i pomoc techniczna oraz systematyczne unowocześnianie (tzw. upgrade), wymuszane przez rozwój techniczny. Nie bez znaczenia jest również koszt zmiany systemu organizacyjnego firmy tak, by właściwie wykorzystywać
możliwości informatyki.
System informatyczny firmy musi więc umożliwiać zarządzanie firmą w czasie
rzeczywistym, czyli permanentnie kontrolować zachodzące procesy i natychmiast
reagować. Decydującym czynnikiem jest możliwość szybkiego dostosowania działań
do zmieniającego się rynku.
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Izomorfizm przedsiębiorstw powoduje, że każde wymaga innych rozwiązań do
wspomagania swojej działalności. System zarządzania informacją musi nie tylko
odpowiadać aktualnym potrzebom, ale także powinien być w stanie rozwijać się wraz z
przedsiębiorstwem.
Jeżeli małe i średnie podmioty zainwestują w informatyzację zarządzania, to
może okazać się, że nagle zaistnieje konieczność likwidacji firmy. Ta sytuacja związana jest z wysokim ryzykiem innowacji, które bardzo poważnie może osłabić przedsiębiorstwo. Kiedy firma zainwestuje, może stracić płynność finansową, a jeśli nie zainwestuje, może przestać być konkurencyjna na rynku ze względu na nieefektywne
zarządzanie, tzn., że jeżeli informacja nie dotrze do firmy w odpowiednim czasie,
będzie to miało zły wpływ na sytuację ekonomiczną organizacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa są pobudzane do rozwoju przez duże, więc informacja jest tu niezbędnym
zasobem, jakim powinny dysponować mniejsze firmy. Duże przedsiębiorstwa wprowadzając wciąż nowe, konkurencyjne produkty na rynek wymuszają wzrost efektywności w mniejszych, a to powoduje, że tempo wzrostu gospodarczego narzucają raczej
małe branże i firmy niż wielkie przemysły. Duże polskie przedsiębiorstwa są często źle
zarządzane i gubią się we własnej biurokracji mimo, że dysponują innymi istotnymi
atutami, których brakuje małym i średnim.
Większość małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy ze zdobyciem rynków zbytu w krajach Europy Zachodniej z różnych powodów, np. ze względu na swoją
wielkość posiadają małą wiarygodność, ograniczony dostęp do reklamy. W związku z
powyższym rynek wschodni stał się ich dużą szansą eksportu. Jednak kryzys rosyjski
wystawił wiele z tych firm na próbę przetrwania. Te, które wytrwają, z pewnością
wyjdą z tej próby wzmocnione. Polscy przedsiębiorcy nabierają przecież doświadczenia w trudnych warunkach transformacji. O ile w 1990 roku tylko 60% nowo założonych biznesów potrafiło przetrwać pierwszy rok, o tyle w 1994 roku – już 78%, co
wynika z badań GUS, PAN, UJ i University of Michigan.
W znacznie lepszej sytuacji są firmy zagraniczne, z których średnio 88% ma
szanse przetrwać pierwszy rok, gdyż posiadają zwykle większy kapitał i ogromne
preferencje swoich rządów. Dla przykładu w USA małe i średnie przedsiębiorstwa są
siłą napędową gospodarki. To one tworzą największą liczbę miejsc pracy. Rząd Stanów Zjednoczonych organizuje i realizuje różnego rodzaju programy na rzecz promocji i pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Izby Handlowe, stowarzyszenia i
organizacje przedsiębiorców, jak też agendy rządowe, dążą do tych samych celów –
rozwijają społeczność gospodarczą w USA. Bardzo często lokalne izby przemysłowe
są jedynymi organizacjami, które w pełnym wymiarze zajmują się sprawami małych i
średnich przedsiębiorstw. Około 900 izb handlowo-przemysłowych w Stanach Zjednoczonych ma zasięg lokalny. Zapewniają one przedsiębiorcom dostęp do informacji,
danych statystycznych, jak też do różnego rodzaju zleceń od nowych klientów. Lokalne izby przemysłowe komunikują się z przedstawicielami władz terytorialnych oraz
kręgami edukacyjnymi. Opracowują i wdrażają programy rozwoju, które następnie
realizowane są przez lokalne samorządy i inne organizacje nie komercyjne świadczące
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi typu: ułatwienie dostępu do nowych
technologii, doradztwo ekonomiczno-prawne. Na poziomie ogólnokrajowym działa
szereg agencji zapewniających pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Rada
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Administracyjna Małego Biznesu wspomaga i koordynuje działalność w zakresie
kontaktów z Parlamentem i Senatem Stanów Zjednoczonych, szczególnie jeśli chodzi
o legislację, tj. uchwalania prawa, które powinno być jak najbardziej korzystne dla
samych przedsiębiorców. W Niższej Izbie Kongresu Amerykańskiego powołano
specjalną Komisję ds. Małego Biznesu, której zadaniem jest m.in. zredukowanie
czynności formalno-prawnych potrzebnych do prowadzenia tego typu działalności. W
Izbie zasiada wielu specjalistów finansowych i prawnych, którzy wcześniej pracowali
w dużych korporacjach – można zatem wykorzystać ich doświadczenia.
Powszechnym zjawiskiem w USA są powoływane na szczeblu lokalnym Komisje ds. Rozwoju Gospodarczego, w skład których wchodzą przedstawiciele zarówno
kręgów gospodarczych jak i władz terytorialnych. Obecnie w USA funkcjonuje ponad
15 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z elementów, które pomogły stworzyć współpracę między samorządem lokalnym a gospodarczym na terenie USA jest
decentralizacja. Tu samorządy i władze terytorialne mają określone zarówno zakresy
uprawnień, jak też odpowiednie budżety potrzebne do realizacji programów na szczeblu lokalnym.
Sytuacja prawna małych i średnich przedsiębiorstw w USA (prawo o stowarzyszeniach) jest o wiele bardzie sprzyjająca rozwojowi tego sektora niż w Polsce. Fundusze przydzielone odgórnie dla samorządów lokalnych są zasilane z budżetów stanowych i federalnych, a także z różnego rodzaju fundacji np. Rockefelera czy Forda.
Istnieje także rządowy program gwarancji kredytowych dla małego biznesu. W USA w
stosunku do małych firm stosuje się inną analizę ryzyka niż w stosunku do dużych
przedsiębiorstw. Nawet bardzo małe przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt nie oprocentowany. Chodzi o to, aby podmiot tak szybko mógł się rozwinąć, by w niedługim
czasie stać się znaczącym klientem banku.
W Polsce natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromne kłopoty z dostępem do kredytów bankowych, wynikające z ich małej wiarygodności. Jedynie
nieruchomości, w których prowadzą swoją działalność stanowią zabezpieczenie kredytu. Nieuporządkowane są także zasady dysponowania zagranicznymi środkami pomocowymi. Oprócz ryzyka, do obsługi małych firm często zniechęca banki stosunkowo
niewielka wysokość kredytów, o które się ubiegają. Płynące z nich zyski są zbyt mało
atrakcyjne. Lista przyczyn trudności małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do
kredytów bankowych jest długa. Ważnym powodem jest również fakt, że większość
takich firm prowadzi działalność w nie należących do nich lokalach, zbudowanych na
państwowych gruntach. W takich sytuacjach nieruchomość nie może stanowić zabezpieczenia kredytu. Najlepszym rozwiązaniem byłaby więc prywatyzacja tych obiektów.
Nie jest łatwo wykupić lokal użytkowy małej firmie, a nawet w niektórych sytuacjach występuje ryzyko wypowiedzenia go w krótkim okresie czasu, jak to jest ujęte
w umowach. Można również zauważyć, że polskie samorządy lokalne w przeciwieństwie do amerykańskich nie ułatwiają, a wręcz utrudniają mniejszym firmom w ich
działalności, co wiąże się z ponoszeniem dużego ryzyka gospodarczego przez te podmioty.
Oprócz wyżej wymienionych przyczyn ograniczenia w dostępie do kredytów
bankowych należy zwrócić uwagę na to, że wysokie ryzyko (obecnie głównie ryzyko
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polityczne) funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw sprawia, że są one
podatne na bankructwo, a tym samym banki nie wykazują zainteresowania kredytowaniem niepewnych inwestycji.
Podsumowując można stwierdzić, że możliwości uzyskania kredytu bankowego
przez mniejsze podmioty gospodarcze pozostają w bezpośrednim związku z możliwością zabezpieczenia przez nie spłaty kredytu i kosztami informacji kredytodawcy. Im
mniejszy stopień zabezpieczenia długu i im wyższe koszty oceny solidności kredytobiorcy, tym mniejsze możliwości uzyskania kredytu.
Ze względu na obiektywnie istniejące cechy jakościowe małych i średnich
przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej mają ograniczony dostęp do komercyjnych kredytów bankowych, nie mają możliwości finansowania swoich potrzeb
przez emisję papierów wartościowych ze względu na swoją osobowość prawną. Mają
również mniejsze możliwości, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, pozyskania dodatkowych udziałowców. W związku z tym napotykają na bariery finansowe w
realizacji swoich celów. Dlatego więc, udzielanie tym firmom preferencji w ramach
polityki finansowej państwa jest niezbędne, jeżeli zamierzeniem polityki gospodarczej
jest wspieranie powstawania i rozwoju tego sektora przedsiębiorstw.
W Polsce nadal brak jest konkretnego stanowiska państwa co do polityki wobec
sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co stwarza duże ryzyko funkcjonowania
tych podmiotów.
Ogromne środki, przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w Polsce przez zagraniczne rządy i organizacje, nie są racjonalnie rozdysponowane. Istnieje wiele agend
i organizacji, które mają w swej gestii rozdział tych środków. Jednocześnie brakuje
ogólnopolskiej sieci informacji gospodarczej, z której można by czerpać wiedzę, do
jakich dziedzin należy przede wszystkim kierować strumień kapitałowy. Taką sieć
mogą stworzyć silne samorządy gospodarcze, które jednak wymagają czasu, aby je
utworzyć i odpowiednio ustrukturalizować.
Poważnym ograniczeniem małych firm jest również to, że bankowe procedury
sprawdzające wypłacalność potencjalnych kredytobiorców są takie same dla firm
zatrudniających 5 i 1000 osób. Wymagają one często, aby dokumentacja była prowadzona przy użyciu komputerów, które w małych firmach nie weszły jeszcze do powszechnego użytku. Banki powinny jak najszybciej wprowadzić uproszczone procedury dla małych i średnich firm.
Dużym problemem dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest istniejący system finansowo-podatkowy, który nie daje możliwości rozwoju, a wręcz spowalnia jego tempo. Decentralizacja środków finansowych, zmiana prawa fiskalnego, a w
szczególności uproszczenia systemu podatkowego, zwiększenie orientacji proeksportowej oraz zwiększenie samodzielności lokalnych samorządów to najważniejsze sprawy, które rząd powinien jak najszybciej uregulować, aby zmniejszyć ryzyko funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, która przecież
charakteryzuje się dużą konkurencją, w tym zagraniczną.
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3. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które przewidziane
jest na rok 2004 należy oczekiwać znaczących zmian warunków funkcjonowania
polskiej gospodarki. Istnieje konieczność dostosowania szeregu regulacji prawnych do
przepisów obecnie obowiązujących w ramach Unii. Członkostwo w strukturach Unii,
oprócz korzyści, jakie będą z niego wynikać dla Polski, niesie ze sobą także szereg
innych konsekwencji takich jak:
• wzrost konkurencji ze strony firm zagranicznych,
• otwarcie polskiego rynku na kapitał, produkty, a także pracowników z pozostałych
państw członkowskich,
• zniesienie lub zmniejszenie ceł, co spowoduje spadek atrakcyjności cenowej polskich produktów,
• ograniczenie produkcji polskich przedsiębiorstw,
• ujednolicenie norm powiększy koszty produkcji krajowej.
Polskie firmy mają małe szanse wygrać z zagraniczną konkurencją. Choćby nawet firma (zarówno duża jak i mniejsza) była sprawna technicznie i mocna finansowo,
to nie będzie ona konkurencyjna na rynku globalnym, jeśli polskie regulacje nie będą
dość konkurencyjne w stosunku do krajów Unii. W tym zakresie Polska ma oczywiste
problemy. Zarówno z systemem podatkowym, który jest bardzo obciążający, jak i ze
słabą infrastrukturą, która staje się coraz bardziej widocznym wąskim gardłem dla
gospodarki oraz z innymi szczegółowymi uregulowaniami, które krępują przedsiębiorstwa. Dlatego jest niezbędne, aby najbliższe lata były poświęcone podnoszeniu konkurencyjności polskiego systemu gospodarczego.
Aby polskie przedsiębiorstwa mogły konkurować z zagranicznymi, będą musiały wprowadzić wiele zmian w swojej organizacji, m.in.:
• podwyższyć jakość swoich wyrobów,
• zminimalizować koszty,
• dostosować ceny do konkurentów.
Podwyższenie jakości produktów wiąże się niewątpliwie z dużym nakładem finansowym na nowe technologie, szkolenia, certyfikaty, itp.
Niestety w gospodarce rynkowej, lepsze staje się wrogiem dobrego i dlatego
każda firma musi permanentnie pracować nad podwyższaniem jakości swoich produktów. Od kilku lat zjawiskiem naturalnym na świecie stało się zarządzanie przez jakość
w przedsiębiorstwach – TQM (Total Quality Managament). Wprowadzenie systemów
jakości zgodnych z europejską normą serii ISO 9000 czy ISO 14000 do zarządzania
przedsiębiorstwem spowodowało jego atrakcyjność na rynku. Certyfikat tych norm stał
się siłą przetargową w konkurencji. Dla przykładu: w roku 1997 na świecie było około
100 tys. firm zarejestrowanych w ISO 9000, z czego aż 52 tys. brytyjskich, tymczasem
produkty przemysłu brytyjskiego ustępują najczęściej jakością produktom japońskim,
gdzie do niedawna nie wprowadzano tej normy jakości. Dopiero w ostatnich latach
firmy japońskie również ubiegają się o certyfikaty, gdyż w przeciwnym przypadku ich
produkty miałyby zamkniętą drogę na rynki europejskie.
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Powyższy przykład wskazuje, że w obecnych czasach nie wystarczy mieć produkt wysokiej jakości, ale by się sprzedał, należy posiadać certyfikat jakości. Małe i
średnie przedsiębiorstwa najczęściej nie są w stanie spełnić takich wymagań, aby
dostać się na rynki zagraniczne ze swoim produktem. Oczywistym staje się, że te firmy
muszą znaleźć inną siłę przetargową. Może to być cena. W tej sytuacji konieczne jest
obniżenie kosztów produkcji. Wysokie koszty to nie wynik, a przyczyna niskiej efektywności firmy. Nie można nimi manipulować bez zmiany funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Poziom kosztów, a przede wszystkim możliwości ich redukcji
rozstrzygać będą o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Jest to jedno z podstawowych
wyzwań, przed jakimi stoją polskie firmy wobec integracji z Unią Europejską.
Wspólny rynek – także sprzedaży – oznacza, że konieczne będzie dostosowywanie
kosztów wyrobów i usług do ceny, jaka zostanie na tym rynku ustalona. Ponadto
firmy, w miarę rozwoju rynku i konkurencji, będą zmuszone sprzedawać wyroby coraz
lepszej jakości za taką samą cenę. Poziom kosztów będzie więc decydował o tym, czy
przedsiębiorstwo zdoła utrzymać się na rynku.
Istnieje duże zapotrzebowanie firm na nowoczesne systemy zarządzania poprzez
koszty. Popularny staje się controlling, rachunek kosztów ABC oraz zintegrowane
systemy informatyczne. Wszystko to wymaga jednak sporych nakładów inwestycyjnych, kadry specjalistów, na które mogą sobie pozwolić tylko duże, bogate firmy.
Wyliczono, że po przystąpieniu Polski do Unii, same przepisy finansowo-księgowe, z
których muszą korzystać służby finansowe firm, zawierają ponad 550 pozycji. Nakazem więc, jest redukcja kosztów, która jednak musi być przeprowadzona w sposób
systemowy i racjonalny. Dotyczy to zwłaszcza redukcji służącej poprawie wyniku
finansowego. Istnieje jednak zagrożenie, czy wprowadzony przymus oszczędzania w
dłuższym okresie czasu nie spowoduje skutków negatywnych dla przedsiębiorstw.
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy są w
Polsce o wiele trudniejsze niż w Unii Europejskiej. W Polsce i Unii Europejskiej małe
i średnie przedsiębiorstwa stanowią znacznie ponad 98% ogółu działających firm. W
UE jest przewaga firm średnich, natomiast w Polsce – małych. Udział średnich w
ogólnej liczbie firm wynosi zaledwie 5%.
Według Wojciecha Katnera z Ministerstwa Gospodarki, warunki działania polskich i unijnych firm będą się upodobniały w miarę dostosowywania naszego prawa do
obowiązującego w krajach UE. „W projekcie prawa o działalności gospodarczej znajdzie się więc m.in. definicja małych i średnich przedsiębiorstw zgodna z unijnymi
unormowaniami. Wyodrębnione zostanie pojęcie mikrofirmy (zatrudniającej do 10
osób), co uczyniło już wiele państw unijnych. Uregulowana też będzie m.in. kwestia
jednakowego traktowania firm krajowych i zagranicznych”2.
Polskie prawo nadal nie ułatwia tworzenia i funkcjonowaniu polskich firm. Jego
wadami są: niestałość, niespójność przepisów, nieprzejrzyste procedury, trudności z
jego egzekwowaniem i nieskuteczna ochrona sądowa.
Atutem polskich małych i średnich przedsiębiorstw są ciągle niższe koszty pracy, zwłaszcza w działalności wytwórczej i budownictwie. Dynamika przyrostu tych
kosztów jest jednak w ostatnim okresie czasu wysoka. W Unii Europejskiej koszty
pośrednie przekraczają 30% całości kosztów pracy, w Polsce są aż dwukrotnie wyższe
2

I. Oktaba, W Polsce trudniej niż w Unii, „Rzeczpospolita” nr 88/1999, s. 12.
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i stanowią główną przyczynę wysokiego poziomu cen. Jeśli więc chce się utrzymać
konkurencyjność gospodarczą i zwiększyć wydajność, konieczne jest zmniejszenie
narzutów pośrednich. Niezbędne jest także szybkie wprowadzanie nowoczesnych
technologii i ciągłe dokształcanie pracowników. Państwo powinno wspierać te działania.
Polska mała firma jest trzykrotnie mniej innowacyjna niż jej odpowiedniczka w
UE, a w szkoleniach rocznie uczestniczy u nas 5,3% aktywnej zawodowo ludności,
podczas gdy w UE jest to 22%3.

4. Oczekiwania
warunków

małych

i

średnich

przedsiębiorstw

dla

poprawy

Mimo podjętych różnorakich kroków ze strony rządu mali przedsiębiorcy nie
odczuli poprawy sytuacji. Nadal w swojej działalności upatrują wiele barier. Zaliczają
do nich m.in.:
• skomplikowane procedury związane z prowadzeniem małych i średnich firm (księgowość i rozliczenia finansowe, kontakty z urzędami...),
• zbyt wysoki poziom opodatkowania,
• przepisy prawne i ograniczenia administracyjne (koncesje, zezwolenia),
• certyfikacja produktów i usług (skomplikowane procedury i wysokie koszty),
• ograniczony dostęp do kredytów (zbyt wysoka stopa oprocentowania),
• nieuczciwa konkurencja (głównie zagraniczna),
• korupcja (zamówienia publiczne),
• nierzetelność kontrahentów (opóźnione płatności, bądź całkowite ich unikanie),
• ograniczony popyt na oferowane dobra i usługi (brak ochrony popytu na wyroby
wytwarzane w kraju),
• niekontrolowany rozwój zagranicznych sieci handlowych (super- i hipermarketów).
W tym krótkim z konieczności artykule zasygnalizowano tylko część problemów związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w II połowie lat 90.
1. Wstęp
Zmiany w ustroju gospodarczym, które zaszły w Polsce w latach 90., doprowadziły do znacznego rozwoju przedsiębiorczości. W 1989 roku istniało w Polsce 831
tys. małych i średnich firm prywatnych, natomiast już w 1992 roku liczba ta uległa
podwojeniu – 1 701,3 tys.1 W 1992 r. sektor prywatny zatrudniał 50,6% ogółu pracujących w gospodarce (w 1989 r. tylko 10%), a także powiększył swój udział w produkcie
krajowym brutto z 28,4% w 1989 r. do 42% w 1991 roku2. Dynamiczny rozwój sektora
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zadecydował o tym, że polska gospodarka
szybko zaczęła wychodzić z recesji gospodarczej, w jakiej znalazła się w pierwszym
okresie transformacji.
„...przezwyciężenie kryzysu i wejście na ścieżkę wzrostu począwszy od 1992
roku dokonało się w Polsce głównie dzięki aktywności prywatnych MSPP (...). Sukces
MSPP jest tym większy, że do roku 1993 praktycznie nie funkcjonował w Polsce (...)
zorganizowany system wspierania ich działalności...”3.
Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w I połowie lat 90. nie ulega więc wątpliwości. Celem
artykułu jest natomiast znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę pełnił sektor MŚP
w polskiej gospodarce w II połowie lat 90.?

2. Sektor MŚP na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w latach
1995-1997
Zmiany, które zaszły w polskiej gospodarce w II połowie lat 90. można scharakteryzować wyróżniając dwa podokresy:
• I – lata 1995-1997,
• II – lata 1998-1999.
1
2

3

I. Hejduk, Rozwój małych firm prywatnych w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
nr 1/1994.
A. Masny, J. Targalski, Czynniki i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w: Przedsiębiorczość
w okresie transformacji ustrojowej, konferencja naukowa, Janowice 1994, Politechnika Krakowska,
Kraków 1995.
Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Polska Fundacja Promocji i
Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1997, s. 21.
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W latach 1995-1997 nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury. Pozytywne
zmiany tego okresu to przede wszystkim:
• Systematyczny wzrost PKB – w latach 1995-1997 tempo wzrostu PKB było najwyższe w całym okresie transformacji. W 1995 r. wskaźnik PKB wzrósł o 7,0% (w
stosunku do roku poprzedniego), czyli o 1,8 punktu procentowego więcej niż w
1994 r. i aż o 6,8 punktu procentowego więcej niż w 1989 r. W latach 1996-1997
dynamika wzrostu PKB było nieco niższa (w 1996 r. – 6,0%, w 1997 r. – 6,8%), ale
mimo to znacznie przewyższała tempo wzrostu PKB w I połowie lat 90.
• Wzrost produkcji przemysłowej – w 1997 r. produkcja przemysłowa wzrosła o
11,5% wobec 8,3% w roku poprzednim i 9,7% w roku 1995.
• Wzrost eksportu – w latach 1994-1997 tempo wzrostu eksportu było najwyższe w
całym okresie transformacji.
• Wzrost nakładów inwestycyjnych – w latach 1995-1997 rekordowe było tempo
działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych; tempo inwestowania w
okresie tym prawie trzykrotnie przewyższało tempo wzrostu PKB.
Tabela 1.

Tendencje rozwojowe polskiej gospodarki w latach 1995-1999

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

1998

1999

PKB w cenach stałych (rok
poprzedni = 100)

107,0

106,0

106,8

104,8

104,1

Produkcja sprzedana przemysłu
w cenach stałych (rok poprzedni
= 100)

109,7

108,3

111,5

103,5

104,8

Eksport (rok poprzedni =100)

116,7

109,7

113,7

109,4

102,0

Import (rok poprzedni = 100)

120,5

128,0

122,0

114,6

104,4

Saldo obrotów handlu zagranicznego (mld zł)

-14,99

-34,41

-54,42

-64,32

-73,64

Nakłady inwestycyjne w cenach
stałych (rok poprzedni = 100)

117,1

119,2

122,2

115,3

105,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1999, s. 442, 514, 540; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2000,
s. 368, 421, 500, 527.

W latach 1995-1997 nastąpiła również poprawa sytuacji materialnej ludności.
Pozytywne zmiany tego okresu to przede wszystkim:
• Znaczne ograniczenie liczby bezrobotnych – z 2 628,8 tys. osób w 1995 r. do 1
826,4 tys. w 1997 r.
• Spadek stopy bezrobocia – z 14,9% w 1995 r. do 10,3% w 1997 r.
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• Wzrost liczby pracujących – z 15 485,7 tys. osób w 1995 roku do 16 294,5 tys.
osób w 1997 r.
• Spadek inflacji – z 21,6% w 1995 r. do 13,2% w 1997 r.
• Wzrost wynagrodzeń – w 1997 r. wynagrodzenia w gospodarce wzrosły realnie
netto o 7,3% (w roku 1995 o 3,0%).
Tabela 2.

Sytuacja materialna ludności w Polsce w latach 1995-1999

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

1998

1999

Zarejestrowani bezrobotni w
tys. osób

2628,8

2359,5

1826,4

1831,4

2349,8

14,9

13,2

10,3

10,4

13,1

Stopa bezrobocia w%
Pracujący w gospodarce narodowej w tys. osób

15485,7 15841,9 16294,5 16267,1 16008,9

Inflacja cen konsumpcyjnych
XII-XII

21,6

18,5

13,2

Wskaźnik zmian przeciętnego
poziomu płacy realnej netto (rok
poprzedni = 100)

103,0

105,7

107,3

8,6

9,8

104,5 104,7 *

* Wskaźnik zmian przeciętnego poziomu płacy realnej brutto (rok poprzedni = 100).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1997, s. 141, 166; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1999, s.
129, 143, 343; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2000, s. 130, 143,
166, 321.

Istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w latach 1995-1997 odegrał sektor prywatny. Ekspansja tego sektora, a w szczególności dynamiczny rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw zapoczątkował korzystne zmiany w gospodarce
kraju.
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw aktywnych4 w tzw. sektorze przedsiębiorstw5, oprócz pośrednictwa finansowego, w 1997 roku wynosiła 1 580 187, co
4

5

„Przedsiębiorstwo aktywne to przedsiębiorstwo prowadzące rzeczywiście działalność gospodarczą w
odróżnieniu od nieaktywnego, które zawiesiło lub zaprzestało działalności i nie zgłosiło tego faktu do
GUS” – Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999, s. 27.
„Do sektora przedsiębiorstw nie zalicza się podmiotów zajmujących się rolnictwem, leśnictwem,
rybołówstwem i rybactwem, a poza tymi rodzajami działalności gospodarczej – także jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych zakładów budżetowych, środków specjalnych i
funduszy celowych oraz różnego rodzaju organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych” –
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, op. cit.,
s. 25.
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stanowiło 99,8% wszystkich przedsiębiorstw. Z tego 99,0% to przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. W 1997 roku w porównaniu z rokiem 1995 liczba
MŚP zwiększyła się o 443 289, natomiast przedsiębiorstw dużych spadła o 85.
Tabela 3.

Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w latach 1995-1999

Rok

Ogółem

1995

W tym przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
Do 50*

51-250**

Powyżej 250***

1 140 597

1 125 749

11 149

3 334

1996

1 343 623

1 328 384

11 885

3 354

1997

1 583 606

1 567 413

12 774

3 419

1998

1 726 073

1 709 294

13 322

3 457

1999

1 761 304

1 743 916

14 212

3 176

* W 1999 r. liczba zatrudnionych 0-49 osób; w latach 1994-1998 przedsiębiorstwa bardzo małe to takie,
które zatrudniają do 5 osób, natomiast w 1999 r. są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9
osób.
** W 1999 r. liczba zatrudnionych 50-249 osób.
*** W 1999 r. liczba zatrudnionych powyżej 249 osób.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
Polsce w latach 1996-1997, PFPiRMŚP, Warszawa 1998; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, op. cit.; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, op. cit.; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2001.

Wskaźnikiem znaczenia MŚP w latach 1995-1997 jest rekordowa liczba przedsiębiorstw tworzonych każdego roku. Szczególnie wysokie tempo wzrostu MŚP miało
miejsce w latach 1996-1997. W 1996 r. w porównaniu z 1995 r. liczba małych przedsiębiorstw wzrosła o 18%, średnich o 6,6%, natomiast dużych tylko o 0,6%. Z kolei na
koniec 1997 roku liczba małych i średnich przedsiębiorstw była o 18,2% wyższa niż w
1996 roku. Najszybciej, bo o 18,3% wzrosła liczba małych firm, a następnie średnich –
8,1%.
Rolę małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-1997 można
scharakteryzować biorąc pod uwagę ich udział w następujących podstawowych wielkościach ekonomicznych: wartość dodana brutto, zatrudnienie, eksport.
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Tabela 4.

Tempo zmian liczby przedsiębiorstw aktywnych w latach 1995-1999 (rok
poprzedni = 100) (w %)
W tym przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych

Rok

Ogółem
Do 50

51-250

Powyżej 250

1995

102,4

102,3

104,5

99,6

1996

117,8

118,0

106,6

100,6

1997

118,2

118,3

108,1

102,3

1998

109,0

109,1

104,3

101,1

1999*

102,0

102,0

104,4

91,9

* W 1999 r. liczba zatrudnionych tak jak w tab. 3.

Źródło: jak w tab. 3.

W 1995 roku udział MŚP tworzeniu w produktu krajowego brutto wyniósł ok.
30%, w 1996 – ok. 40%, natomiast w 1997 r. już 45% (w tym udział przedsiębiorstw
małych – 36,0%, natomiast przedsiębiorstw średnich – 9,0%).
Tabela 5.

Udział jednostek małych i średnich w tworzeniu wartości dodanej brutto
(w%)
W tym przedsiębiorstwa małe i średnie

Rok

Ogółem
przedsiębiorstwa

1996

Hotele i
restauracje

Transport,
składowanie i
łączność

Pośrednictwo
finansowe

Obsługa
nieruchomości i
firm

Pozostała
działalność
usługowa

Przemysł

Budownictwo

Handel
i
naprawy

100,0

36,5

74,7

95,1

87,9

30,1

21,5

79,4

85,3

1997

100,0

36,0

80,4

94,2

79,4

44,9

28,5

91,6

78,7

1998

100,0

37,6

79,5

94,4

71,4

39,5

89,9

91,9

76,3

1999*

100,0

39,9

78,2

93,2

73,5

40,2

86,5

90,6

79,7

* W 1999 r. liczba zatrudnionych tak jak w tab. 3.

Źródło: jak w tab. 3.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach (np. Niemczech) sektor MŚP zapewnia miejsca pracy większości zatrudnionych, a także jest głównym źródłem nowych
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miejsc pracy. Rola MŚP polegająca na tworzeniu nowych miejsc pracy ma charakter
zarówno gospodarczy, jak i społeczny.
Tabela 6.
Rok

Zatrudnienie w sektorze rynkowym w Polsce w latach 1995-1999
Gospodarka
ogółem

W tym przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
Do 50

W tym do 5**

51-250

Powyżej 250

1995

8 650 576

3 768 068

2 254 673

1 364 376

3 517 734

1996

8 806 286

3 877 342

2 029 904

1 463 976

3 464 968

1997

9 046 519

4 099 438

2 293 003

1 572 917

3 374 164

1998

9 010 156

4 192 529

2 335 273

1 605 923

3 211 704

1999*

8 819 028

4 102 599

2 782 890

1 688 729

3 027 700

* W 1999 r. liczba zatrudnionych tak jak w tab. 3.
Źródło: jak w tab. 3.

W 1997 roku pracowało w Polsce ponad 11,4 mln osób, w tym około 7 mln
(61,1%) – w małych i średnich przedsiębiorstwach. W sektorze rynkowym6 pracowało
natomiast ponad 9 mln osób, w tym w MŚP około 5,7 mln (62,7%). Z tego 45,3% w
firmach zatrudniających do 50 osób, a 17,4% w firmach zatrudniających od 51 do 250
osób.
Tabela 7.

Tempo zmian liczby pracujących w latach 1995-1999

Rok

Ogółem

1995
1996
1997
1998
1999*

100,7
101,8
102,7
99,6
97,9

W tym przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
0-50
101,9
102,9
105,7
102,3
98,4

0-5**
101,7
101,7
113,0
101,8
99,1

51-250
107,6
107,3
107,4
102,1
103,8

Powyżej 250
97,0
98,5
97,4
95,2
94,1

* W 1999 r. liczba zatrudnionych tak jak w tab. 3.
Źródło: jak w tab. 3.

6

„...do sektora rynkowego nie zalicza się przedsiębiorstw w sekcjach nierynkowych (głównie edukacja
i ochrona zdrowia)” – Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
1997-1998, op. cit., s. 30.
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W latach 1995-1997 roku przyrost miejsc pracy wystąpił tylko w sektorze MŚP.
W przedsiębiorstwach średnich liczba miejsc pracy wzrosła o 15,3%, w przedsiębiorstwach małych o 8,8%, natomiast w przedsiębiorstwach dużych spadła o 4,1%. Ponadto należy podkreślić, że w 1997 r. w porównaniu do roku poprzedniego w przedsiębiorstwach najmniejszych, tzn. zatrudniających do 5 osób, wzrost ten wyniósł aż 13%.
Tak więc cały przyrost miejsc pracy w gospodarce polskiej w latach 1995-1997 zawdzięczamy MŚP.
Tabela 8.
Rok

Zatrudnienie w sektorze rynkowym w odsetkach

Gospodarka
ogółem

W tym przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
Do 50

w tym do 5**

51-250

Powyżej 250

1995

100,0

43,5

26,1

15,8

40,7

1996

100,0

44,0

23,0

16,6

39,4

1997

100,0

45,3

25,3

17,4

37,3

1998

100,0

46,5

25,9

17,8

35,7

1999*

100,0

46,5

31,5

19,1

34,4

* W 1999 r. liczba zatrudnionych tak jak w tab. 3.

Źródło: jak w tab. 3.

Tabela 8 pokazuje, że właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach wzrasta
zatrudnienie, podczas kiedy w dużych ma ono tendencję malejącą. W 1995 roku sektor
MŚP zatrudniał 59,3% wszystkich pracowników sektora rynkowego, natomiast w 1997
roku wskaźnik ten wyniósł już 62,7%.
Wskaźnikiem podkreślającym konkurencyjność danego kraju na rynkach międzynarodowych jest miernik eksportu. Analizując udział MŚP w całkowitej wielkości
eksportu można zauważyć, że w latach 1995-1997 wskaźnik ten systematycznie wzrasta.
Tabela 9.

Udziału MŚP w polskim eksporcie w latach 1995-1999

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

1998

1999

Udziału MŚP w polskim
eksporcie (w%)

41,97

43,3

46,96

48,12

64,0

Źródło: Małe i średnie w statystyce, „Gospodarka Export-Import” nr 21/2000.
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3. Sektor MŚP na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w latach
1998-1999
W latach 1998-1999 nastąpiło w kraju pogorszenie sytuacji społecznogospodarczej:
• W 1998 r. odnotowano osłabienie dynamiki wzrostu PKB – wzrósł on realnie o
4,8% wobec 6,8% w roku poprzednim i 5,6% założonych w ustawie budżetowej; w
1999 r. odnotowano dalsze osłabienie tempa wzrostu gospodarczego – PKB wzrósł
realnie o 4,1% (wobec 4,8% w 1998 r.).
• W 1998 r. zmalała dynamika produkcji przemysłowej – wzrost o 3,5% wobec
11,5% w roku 1997 i 9,1% założonych w ustawie budżetowej. W 1999 r. produkcja
sprzedana ogółem w przemyśle wzrosła o 4,8%.
• W latach 1998-1999 zahamowana została wysoka aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. W 1999 r. nakłady inwestycyjne były w cenach stałych o ok. 5,9% wyższe niż przed rokiem (wobec około 15,3% w 1998 r. i 22,2% – w 1997 r.). Według
Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w 1999 roku do Polski wpłynęło 8,3
mld USD zagranicznych inwestycji bezpośrednich (o 1,8 mld USD mniej niż w roku poprzednim).
• W 1998 roku nastąpił znaczny spadek inflacji do poziomu 8,6% wobec 13,2% w
roku 1997. Jest to wartość niższa niż przewidywano w ustawie budżetowej (9,5%).
W 1999 roku po raz pierwszy od 10 lat wzrost inflacji był wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł 9,8%. Jest to wartość wyższa o 1,7 pkt od założonego w ustawie
budżetowej.
• W 1998 r. odnotowano spadek tempa wzrostu płac realnych netto – realnie wynagrodzenia w skali roku wzrosły o 4,5% wobec 7,3% w roku poprzednim, natomiast
w 1999 r. płace realne brutto były wyższe o 4,7% niż przed rokiem.
• W latach 1998-1999 obniżyła się liczba pracujących w gospodarce narodowej (o
1,76% w porównaniu z rokiem 1997). Nastąpiło też zahamowanie obserwowanej w
ostatnich latach tendencji spadku bezrobocia – w 1998 r. stopa bezrobocia wynosiła
10,4%, a w 1999 r. aż 13,1% (w 1997 r. 10,3%).
Jak wynika z danych statystycznych, lata 1998-1999 to okres pogorszenia koniunktury gospodarczej. Spadło tempo wzrostu produktu krajowego brutto i inwestycji,
wzrosła zaś inflacja i poziom bezrobocia. Znalazło to odbicie w zahamowaniu w latach
1998-1999 tempa wzrostu liczby przedsiębiorstw .
W roku 1998 liczba przedsiębiorstw wzrosła o 9,0% (wobec 18,2% w 1997 r.),
natomiast w 1999 r. tylko o 2,0% (1998 r. – 9,0%). Liczba średnich firm wzrosła w
1998 r. o 4,3%, a w 1999 r. o 4,4% (wobec 8,1% w 1997 r.). Największy spadek tempa
wzrostu przedsiębiorstw nastąpił w grupie firm małych – w 1998 r. o 9,2 punktu procentowego a w 1999 aż o 16,3 punktu procentowego w porównaniu z 1997 r. Ponadto
w 1999 r. miał również miejsce spadek liczby przedsiębiorstw dużych – o 8,1%.
Ogólne osłabienie dynamiki gospodarczej, zaobserwowane w latach 1998-1999,
spowodowało, że w okresie tym spadło zatrudnienie. W 1999 roku w Polsce w sektorze rynkowym pracowało 8 819 023 osób, czyli o 191 128 mniej niż w 1998 r. i o 227
491 mniej niż w 1999 r. Ponadto w 1999 roku przyrost miejsc pracy wystąpił tylko w
przedsiębiorstwach średnich – o 3,8%, w małych przedsiębiorstwach liczba miejsc
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pracy zmalała o 1,6%, natomiast w dużych zmalała aż o 5,9%. Tak więc cały przyrost
miejsc pracy w gospodarce polskiej zawdzięczamy MŚP. Z powyższych danych procentowych można wyciągnąć wniosek, że tworzenie MŚP jest najlepszym sposobem
kreowania nowych miejsc pracy.
W latach 1998-1999 nastąpiło pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, pozytywnie należy jednak ocenić następujące zmiany:
• Wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego
brutto: w 1999 r. udział MŚP w tworzeniu PKB wyniósł 48,2% (w 1997 r. –
45,0%), w tym udział przedsiębiorstw małych wyniósł 38,0%, natomiast średnich –
10,2%.
• Wzrost zatrudnienia w sektorze MŚP: w 1997 roku sektor MŚP zatrudniał 62,7%
wszystkich pracowników sektora rynkowego, natomiast w 1999 roku wskaźnik ten
wyniósł 65,6%.
• Wzrost udziału MŚP w eksporcie – w 1997 r. udział MŚP w eksporcie wyniósł
46,96%, w 1998 – 48,12%, natomiast w 1999 r. aż 64,0%.

4. Podsumowanie
Reasumując, podstawowymi atutami MŚP są przede wszystkim: efektywność,
elastyczność, zdolność szybkiego dostosowania się do zmian zachodzących na rynku,
innowacyjność, a także wyrównywanie regionalnych różnic w rozwoju ekonomicznym. Wspomagają one również rozwój konkurencji, kształtują popyt i wpływają na
rozwój eksportu.
Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo duże, gdyż przedsiębiorstwa te stale zwiększają swój udział w PKB, zatrudnieniu oraz eksporcie. Sektor MŚP jest w Polsce
głównym pracodawcą. Należy więc podjąć wszelkie starania, aby stworzyć małym i
średnim firmom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju, ponieważ głównie w ten
sposób będzie można zahamować proces wzrostu bezrobocia oraz kreować nowe
miejsca pracy.
Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań empirycznych7, bariery rozwoju sektora MŚP są związane przede wszystkim z polityką państwa i ograniczonymi
środkami finansowymi będącymi w dyspozycji przedsiębiorstw. Nie ulega więc wątpliwości, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw wymaga nowej, aktywnej polityki rządu, władz lokalnych, a także instytucji i organizacji wspierających small business.

7

Zob. np. W. Danielak, Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. IV Konferencja Naukowa, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 1999,
s. 87-91; J. Chojka, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w związku z wchodzeniem Polski do unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe” nr 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000, s. 51-52.

174

Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas, Jolanta Laskowska

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chojka J., Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w związku z wchodzeniem Polski do unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe” nr 1, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000.
Danielak W., Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. IV Konferencja Naukowa, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 1999.
Hejduk I., Rozwój małych firm prywatnych w Polsce, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” nr 1/1994.
Małe i średnie w statystyce, „Gospodarka Exsport-Import” nr 21, BOSS, 2000.
Masny A., Targalski J., Czynniki i warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
w: Przedsiębiorczość w okresie transformacji ustrojowej. Konferencja Naukowa, Janowice 1994, Politechnika Krakowska, Kraków 1995.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
1996-1997, PFPiRMŚP, Warszawa 1998.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
1997-1998, PFPiRMŚP, Warszawa 1999.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
1998-1999, PFPiRMŚP, Warszawa 2000.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
1999-2000, PARP, Warszawa 2001.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1997.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1999.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2000.
Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Polska
Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
1997.

dr Artur Piotrowicz
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw
do współczesnych uwarunkowań gospodarczych
(na przykładzie przemysłu spirytusowego)
1. Wstęp
W 1776 roku Adam Smith w dziele pt. Bogactwo narodów opisał koncepcję podziału pracy, która potem została wykorzystana jako podstawa projektowania struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zagadnienie związane ze strukturą organizacyjną
mają swe źródło w opracowaniach M. Webera i F. W. Taylora, których powszechnie
uważa się za prekursorów w tej dziedzinie1. Proponowane przez klasyków organizacji i
zarządzania założenia budowy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa określanej
mianem funkcjonalnej wraz z upływem czasu poddawane były krytyce. Zmiany warunków w jakich działały przedsiębiorstwa determinowały powstanie odmiennych
form strukturalnych takich jak: struktura dywizjonalna i struktura macierzowa. Dynamiczny rozwój nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, jaki nastąpił w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku przyczynił się do powstania elastycznych, w pełni
organicznych typów struktur organizacyjnych takich jak: struktura procesowa i struktura sieciowa. Zmiany gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej wiążące się z
procesem transformacji sprawiły, iż zagadnienia związane ze strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstw aktualne do niedawna wyłącznie w państwach wysoko rozwiniętych nabrały pełnego znaczenia w naszym kraju i powinny znaleźć odzwierciedlenie w
polskich przedsiębiorstwach.
Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest prezentacja koncepcji metodyki badań zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz wyników
badań przemysłu spirytusowego, przy realizacji których opierano się na opracowanych
przez M. Croziera, stanowiących odpowiedź na wyzwania współczesności, zasadach
budowy struktur organizacyjnych2:
• zasada prostoty zakładająca płaskość struktur i zredukowanie do minimum podziałów funkcjonalnych,
• zasada autonomii zakładająca decentralizację i delegowanie uprawnień w dół
hierarchii organizacyjnej,
• zasada zarządzania przez kulturę prowadząca do zmniejszenia ilości i rygorystyczności przepisów i nakazów (zmniejszenie formalizacji).
1

2

F. W. Taylor, Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, Poznań 1947;
M. Weber, The theory of social and economic organization, William Hodge and Company Limited,
London 1947.
M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE,
Warszawa 1993, s. 44.
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Analiza struktur organizacyjnych możliwa jest jedynie wtedy gdy przyjmie się
pojęcia niezbędne do ich opisu (cechy charakteryzujące), a następnie zastosuje mierniki umożliwiające pomiar cech charakteryzujących dane struktury. Zaproponowany w
opracowaniu sposób opisu zmian struktur organizacyjnych opiera się na przyjęciu
określonego kontinuum rozwiązań strukturalnych, którego skrajnymi biegunami są
struktury mechaniczna i organiczna oraz wytypowaniu cech charakteryzujących poszczególne typy struktur (konfiguracji, formalizacji, centralizacji). Uchwycenie zmian
cech charakteryzujących umożliwia wnioskowanie o kierunku zmian struktur organizacyjnych w stronę struktur mechanicznych lub organicznych. Zmiany struktur organizacyjnych są składnikiem restrukturyzacji organizacyjnej rozumianej ze względu na
specyfikę polskich uwarunkowań, jako zmiany organizacyjne dostosowujące przedsiębiorstwa do warunków zewnętrznych wynikających z transformacji gospodarki. Wnikliwa analiza zmian struktur organizacyjnych umożliwia wnioskowanie o procesie
przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach, co z kolei pozwala określić przekształcenia w całej branży.
Badaniami, stanowiącymi fragment szerszych prac badawczych3 realizowanych
przez autora niniejszego opracowania, objęto struktury organizacyjne przedsiębiorstw
przemysłu spirytusowego w okresie od 1991 do 1998 roku. Zostały one przeprowadzone na przełomie lat 1998/1999 i polegały na analizie dokumentacji organizacyjnej
przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego, jak również wywiadzie niesformalizowanym z pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zmian struktur
organizacyjnych oraz z naczelnym kierownictwem. Łączna liczba zbadanych
przedsiębiorstw stanowiła 36% ogółu przedsiębiorstw tego sektora, jednak część z nich
(9% ogółu przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego) w analizowanym okresie nie
dokonywała istotnych zmian struktury organizacyjnej, dlatego skupiono się na 27%
przedsiębiorstw tego sektora. W trakcie badań starano się ustalić czy przemiany
struktur organizacyjnych w latach 1991 do 1998 przebiegały w kierunku struktur
organicznych.

2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna jest w literaturze dotyczącej organizacji i zarządzania
definiowana na wiele różnych sposobów, z czym wiążę się brak jednoznacznej interpretacji tego pojęcia. Różnorodność spotykanych w literaturze definicji, ich nieostrość
wynika przede wszystkim z odmienności założeń i postaw badawczych przyjmowanych przez autorów podejmujących próby sprecyzowania definicji struktury organizacyjnej. Analiza najczęściej spotykanych definicji struktury organizacyjnej pozwala
stwierdzić, że są one konstruowane w oparciu o dwa podstawowe komponenty4:
• elementy określonej całości i ich układ (zespolenie),
• relacje (stosunki, sprzężenia) między tymi elementami.

3
4

Kompletne wyniki badań patrz: A. Piotrowicz Uwarunkowania i przebieg zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego, „Organizacja i Kierowanie” nr 1/2001.
Doskonalenie struktury organizacyjnej, podstawy teoretyczne, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988, s. 12
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Różnice między sposobami definiowania struktury organizacyjnej dotyczą statusu wymienionych komponentów, to znaczy tego czy oba rodzaje tych komponentów
traktowane są równorzędnie, czy relacjom nadaje się dominujące znaczenie w stosunku
do elementów, czy też dominujące znaczenie przy konstruowaniu definicji mają elementy. Na tej podstawie można wyróżnić trzy typy definicji5:
• definicje kładące akcent na elementy pewnej całości i ich układ,
• definicje kładące akcent na relacje zachodzące między elementami określonej
całości,
• definicje akcentujące zarazem układ elementów pewnej całości i relacje zachodzące
między tymi elementami.
Definicje uwzględniające układ elementów pewnej całości i ich wzajemne powiązania (relacje) odzwierciedlają najdokładniej istotę struktury organizacyjnej. obejmują one swym zakresem obszar definicji należących do dwu poprzednich grup razem
wziętych. Jednocześnie akcentują oba tak istotne dla struktury organizacyjnej czynniki.
W świetle powyższych rozważań strukturę organizacyjną można zdefiniować, jako
układ i wzajemne relacje między elementami przedsiębiorstwa.
Do głównych funkcji tak rozumianej struktury należą6:
• strukturalizacja elementów, to jest redukcja złożoności przedsiębiorstwa rozumiana
jako podział jego pracowników na grupy, kategorie, określenie przypadającego
każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa miejsca w podziale władzy, podziale pracy, zadań i obowiązków,
• strukturalizacja relacji, to jest wyznaczenia ogólnych ram zachowania się w przedsiębiorstwie rozumianą jako zinstytucjonalizowanie norm postępowania względem
siebie jednostek i zespołów ludzi zajmujących odmienne pozycje i pełniących różne
role.
Dla zrozumienie istoty struktury organizacyjnej szczególnie ważne są zagadnienia związane z wyróżnieniem formalnej struktury organizacyjnej. Wyróżnienie formalnej struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnieniu zakresów organizacji.
zagadnienia te obrazuje rysunek 1.
Organizacja całkowita składa się z7:
• organizacji formalnej, rozumianej jako określone systemem znaków, w którym
ujęto cele przedsiębiorstwa i stosunki organizacyjne,
• organizacji nieformalnej, która obejmuje cele, stosunki organizacyjne odchylające
się od organizacji formalnej nie ujęte w żadnym systemie znaków,
• organizację pozaformalną rozumianą jako stosunki poza organizacyjne miedzy
pracownikami przedsiębiorstwa obejmujące wszelkie zachowania nie indywidualne
i grupowe wynikające z niezgodności lub niepełnej zgodności celów indywidualnych i grupowych z celami organizacji formalnej.

5

6
7

A. Stabryła i J. Trzcieniecki (Doskonalenie struktury organizacyjnej, podstawy teoretyczne, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988, s. 12) wyróżniają dwa zasadnicze typy definicji, w niniejszej pracy ich klasyfikację poszerzono o trzeci typ definicji akcentujący zarazem układ elementów
pewnej całości i relacje między nimi.
K. Mreła, Struktura organizacyjna. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983, s. 36.
M. Bielski , Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973, s. 29.
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Organizacja rzeczywista składa się w tym ujęciu z funkcjonalnej części organizacji formalnej, organizacji nieformalnej i, organizacji niesformalizowanej.
Rysunek 1. Stosunki między zakresami organizacji w ujęciu M. Bielskiego
Organizacja całkowita
Organizacja
formalna
Organizacja
nierzeczywista

Organizacja
nieformalna

Organizacja niesformalizowana

Stosunki
pozaorganizacyjne
Organizacja
pozaformalna

Organizacja rzeczywista

Źródło: M. Bielski, Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973, s. 37.

W świetle powyższych rozważań formalną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa można zdefiniować jako układ i wzajemne relacje między elementami przedsiębiorstwa określone przepisami regulaminami i statutem. Tak pojęta struktura stanowi
szkielet przedsiębiorstwa. Na podstawie jej analizy można wnioskować o stanie całego
przedsiębiorstwa. W przypadku zmian struktury organizacyjnej rezultaty ich badań
rzucają światło na cały proces przekształceń w przedsiębiorstwie. Analiza przemian
struktur organizacyjnych przedsiębiorstw określonej branży pozwala wnioskować o
wynikających z restrukturyzacji zachodzących w niej przeobrażeniach.

3. Kierunek zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego
Formalna struktura organizacyjna może być charakteryzowana za pomocą trzech
cech8:
• konfiguracji,
• formalizacji,
• centralizacji.
Dzięki wyspecyfikowaniu cech charakteryzujących dowolną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa uzyskuje się sieć zależności pozwalającą na precyzyjne określenie struktury. Różne kombinacje cech tworzą różne rodzaje struktur organizacyjnych. Przestrzenny model struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa opisanej za pomocą trzech cech przedstawia rysunek 2.

8

R. H. Hall., Organizations structure and process, Prentice-Hall, New Jersey 1977, s. 130; S. P.
Robbins, Organisation theory, The structure and design of organizations, Prentice-Hall, New Jersey
1983, s. 45.
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa opisana za pomocą trzech cech
charakteryzujących
Centralizacja

S2
S3
Struktury 0
organiczne

Konfiguracja

S1

Formalizacja
Źródło: opracowanie własne.

Duży sześcian obrazuje maksymalny (charakterystyczny dla struktur skrajnie
mechanicznych) poziom centralizacji, formalizacji i konfiguracji. Obszar wyznaczony
przez mały sześcian określa poziom cech charakteryzujących strukturę organizacyjną
właściwy dla struktur organicznych. Przestrzeń stanowiąca różnicę pomiędzy dużym i
małym sześcianem wyznacza poziom centralizacji, formalizacji i konfiguracji właściwy dla struktur mechanicznych.
• Struktura S1 jest płaska, zdecentralizowana, lecz mocno sformalizowana (struktura
z przewagą cech organizacyjnych).
• Struktura S2 charakteryzuje się wysmukłością, znaczną centralizacją i formalizacją
(struktura mechaniczna).
• Struktura S3 jest płaska, niesformalizowana i zdecentralizowana (struktura organiczna).
Rozróżnienie dwóch przeciwstawnych typów struktur: mechanicznych i organicznych, wskazuje na dwa przeciwstawne i praktycznie nigdy nie osiągalne bieguny.
Koncepcja ta określa pewne kontinuum rozwiązań strukturalnych, które mogą być
bliższe jednemu lub drugiemu biegunowi. Stopień zbliżenia konkretnego rozwiązania
strukturalnego do jednego z dwóch „typów idealnych” (struktury mechanicznej lub
struktury organicznej) decyduje o nadaniu mu określenia w pierwszym przypadku
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struktury mechanicznej, a w drugim struktury organicznej. W praktyce każde konkretnie występujące rozwiązanie strukturalne zawiera elementy zarówno struktury mechanicznej, jak i organicznej. Obecnie coraz większego znaczenia nabierają struktury z
przewagą cech organicznych zdolne do szybkiego przeobrażania się, lokujące się po
organicznej stronie środka kontinuum. Dzięki wyspecyfikowaniu cech charakteryzujących dowolną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa (konfiguracja, formalizacja,
centralizacja) uzyskuje się sieć zależności pozwalających na precyzyjne określenie
stanu struktury. Różne kombinacje cech tworzą różne rodzaje struktur organicznych.
Przyjęty sposób charakteryzowania struktury organizacyjnej za pomocą trzech cech
pozwala na identyfikację kierunku zmian badanych struktur. Rozstrzygnięcie kierunku
zmian cech charakteryzujących struktury organizacyjne jest równoznaczne z określeniem kierunku zmian struktur organizacyjnych w stronę struktur mechanicznych
(zwiększenie wysmukłości, zwiększenie formalizacji, zwiększenie centralizacji) lub
organicznych (spłaszczenie struktur, zmniejszenie formalizacji, decentralizacja). Pomimo iż cechy mogą w niejednakowym stopniu zbliżać się do struktur mechanicznych
lub organicznych (niektóre z nich mogą zbliżać się do danego krańca kontinuum, a
inne oddalać) możliwe jest określenie głównego trendu (kierunku) przemian struktur
organizacyjnych.

4. Zmiany konfiguracji struktur
9
przemysłu spirytusowego

organizacyjnych

przedsiębiorstw

W trakcie badań struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego ustalono, że w analizowanym okresie nie zmieniła się liczba szczebli struktury
organizacyjnej, co świadczy o braku zmian konfiguracji struktur organizacyjnych w
układzie wertykalnym. W związku z powyższym dalszym badaniom poddano zmiany
konfiguracji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w układzie horyzontalnym
(rozpiętość kierowania) skupiając się na najwyższych szczeblach zarządzania. Wyniki
badań rozpiętości kierowania przedstawia tabela 1.

9

W celu opisania konfiguracji jako cechy charakteryzującej strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
posłużono się zaproponowanym przez M. Przybyłę wskaźnikiem smukłości struktury organizacyjnej.
Stopień smukłości struktury organizacyjnej, będący miarą jej zhierarchizowania, oznacza stosunek
liczby badanych szczebli do przeciętnej rozpiętości kierowania na badanych szczeblach struktury.
S
WS =
R
WS – wskaźnik smukłości struktury organizacyjnej
S – liczba badanych szczebli w strukturze
R – przeciętna rozpiętość kierowania na badanych szczeblach struktury liczona jako średnia arytmetyczna przeciętnych rozpiętości kierowania na poszczególnych szczeblach.
r + r + r + ... + rn −1
R= 1 2 3
n −1
ri – średnia rozpiętość kierowania na i-tym szczeblu struktury organizacyjnej.
Określając wskaźnik smukłości struktury organizacyjnej skupiono się na najwyższych szczeblach
hierarchii, uwzględnionych w schematach organizacyjnych badanych przedsiębiorstw.

181

Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań...

Tabela 1.
Nazwa
przedsiębiorstwa

Rozpiętość kierowania badanych przedsiębiorstw
Średnia rozpiętość kierowania na najwyżŚrednia rozpiętość kierowaszych szczeblach hierarchii organizacyjnej
nia
I
II
ZmiaZmiaZmia- Zmia1992 1998
1992 1998
1992 1998
na
na
na
na w%

„Polmos”
Łódź

5

7

+2

„Polmos”
Zielona
Góra S. A.

7

9

„Polmos”
Białystok
S. A.

7

„Polmos”
Poznań S.
A.

13

5,667 +1,667

+42,5

+2

4,333 5,667 +1,334 5,667 7,333 +1,666

+28,1

9

+2

3,333 4,667 +1,334 5,667 6,833 +1,166

+24,4

9

-4

Unocom- 1996 1998
Bols Group
7
8
„Polmos”
8
8
Toruń S.
A.

+1
0

3

7,5

4,333 +1,333

7

-0,5

4

10,25

8

-2,25

1996 1998
1996 1998
+0,833
+0,917
3,667 4,5
5,333 6,25
3

3,333 +0,333

5,5

5,667 +0,167

-22
+17,8
+9,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Jak obrazuje tabela 1, rozpiętość kierowania w badanych przedsiębiorstwach w
analizowanym okresie uległa znacznym zmianom. W większości przedsiębiorstw
przemysłu spirytusowego nastąpił wzrost średniej rozpiętości kierowania, jego wielkość kształtowała się odmiennie w poszczególnych przypadkach (maksymalny wzrost
średniej rozpiętości kierowania wynosił 42,5%, a minimalny 9,1%). Tylko w jednym
przedsiębiorstwie zaobserwowano przeciwną tendencję. Średnia rozpiętość kierowania
zmniejszyła się w tym przypadku o 22%. Zmiany średniej rozpiętości kierowania
świadczą o zmianach konfiguracji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego w układzie horyzontalnym.
W związku z brakiem zmian liczby szczebli struktur organizacyjnych badanych
przedsiębiorstw, o zmianie wartości współczynnika smukłości struktury we wszystkich
badanych przypadkach decydowała zmiana średniej rozpiętości kierowania. Zmiany
wskaźnika smukłości struktury przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego w analizowanym okresie przedstawia tabela 2.
Jak wynika z tabeli 2, konfiguracja jako cecha charakteryzująca strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa mierzona wskaźnikiem smukłości struktury uległa w analizowanym okresie zmianom, tzn. nastąpiło zmniejszenie wskaźnika smukłości struktur
organizacyjnych większości badanych przedsiębiorstw. Tylko w jednym przedsiębiorstwie zaobserwowano przeciwną tendencję, tzn. wskaźnik smukłości struktury uległ
zwiększeniu.
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Liczba zatrudnionych i wskaźniki smukłości struktury badanych
przedsiębiorstw

Nazwa przedsiębiorstwa

Wskaźnik
Liczba zatrudZmiana liczby smukłości
nionych
zatrudnionych struktury
1991 1998
1992 1998

Łódzkie Zakłady
Przemysłu Spiry426
tusowego „Polmos”
„Polmos”
410
Zielona Góra S. A.
„Polmos” Biały330
stok S. A.
Unicom-Bols
1996
Group Sp. z o.o.
189
„Polmos”
712
Poznań S. A.
„Polmos”
217
Toruń S. A.

Zmiana
wskaźnika
smukłości
struktury

157

-269

0,5

0,353

-0,147

470

+52

0,353

0,228

-0,125

423

+93

0,387

0,293

-0,094

1998
238

+49

1996
0,375

1998
0,32

-0,055

695

-17

0,2

0,25

+0,05

172

-45

0,364

0,352

-0,012

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na podstawie badań zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego stwierdzono, że we wszystkich analizowanych przypadkach nastąpiły
zmiany konfiguracji struktur organizacyjnych jedynie w układzie horyzontalnym, nie
zaszły natomiast zmiany w układzie wertykalnym (zmniejszenie liczby szczebli struktur organizacyjnych). W związku z powyższym należy stwierdzić, że zmiany struktur
organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego do1998 nie prowadziły do
ich spłaszczenia, zmieniła się jedynie wysmukłość tych struktur (struktury organizacyjne większości badanych przedsiębiorstw stały się mniej wysmukłe).
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5. Zmiany formalizacji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego
W celu opisania formalizacji jako cechy charakteryzującej strukturę organizacyjną przedsiębiorstw wykorzystano zaproponowany przez M. Przybyłę sposób określania formalizacji przedsiębiorstwa przystosowując go do potrzeb niniejszych badań.
Przedmiot pomiaru formalizacji w przedsiębiorstwie stanowiły dwa wymiary:
• zakres formalizacji,
• stopień rygorystyczności przepisów.
W każdym przedsiębiorstwie mogą być zastosowane poniższe dokumenty:
• statut lub umowa spółki z o. o.,
• schemat struktury organizacyjnej,
• schemat obiegu dokumentów,
• księga jakości (ISO),
• regulamin organizacyjny,
• regulamin pracy,
• regulamin kontroli wewnętrznej,
• regulamin obsługi prawnej,
• regulamin służby dozoru,
• regulamin kontroli jakości lub procedury jakości (ISO),
• zasady i tryb przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
• księga służb,
• instrukcja kancelaryjna,
• instrukcja w sprawie udokumentowania operacji kasowych, wypłat wynagrodzeń,
• instrukcja odbioru dostaw materiałów i spedycji wyrobów,
• instrukcja prowadzenia inwentaryzacji,
• instrukcje szczegółowe dotyczące jakości (ISO).
Posiadając wytypowane podstawowe dokumenty organizacyjne można obliczyć
zakres formalizacji. Najpierw należy stwierdzić czy dany dokument występuje w
badanym przedsiębiorstwie, a następnie obliczyć zakres formalizacji:
Dp
Fz =
n
Fz – zakres formalizacji
Dp – liczba dokumentów organizacyjnych obowiązujących w badanym przedsiębiorstwie
n – liczba możliwych do zastosowania dokumentów organizacyjnych (tu 17)
Wskaźnik zakresu formalizacji może przybierać wartość od „0” do „1”. Im
bliższa jedności jest jego wartość, tym większy jest w badanym przedsiębiorstwie
zakres formalizacji.
Każdy z wytypowanych 17 dokumentów ma różny stopień rygorystyczności.
Podzielono je więc na trzy grupy, każdemu z dokumentów przyznając odpowiednią
wartość rangową:
dokumentom nr 1-4 przyznano wartość rangową – 1,
dokumentom nr 5-11 przyznano wartość rangową – 2,
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dokumentom nr 12-17 przyznano wartość rangową – 3.
W związku z powyższym dla każdego dokumentu można określić stopień jego
formalizacji1:
r
Fd =
rmax
Fd – stopień formalizacji dokumentu,
r – przypisana dokumentowi ranga, wynikająca z jego informacyjnej zawartości i rygorystyczności,
rmax – maksymalna możliwa wartość rangowa.
Stopień formalizacji całego badanego przedsiębiorstwa określa się:
n

Fp =

∑ Fd
i =1

n
Fp – stopień formalizacji przedsiębiorstwa,
n – liczba wszystkich dokumentów organizacyjnych.

Tabela 3.

Zakres formalizacji i stopień formalizacji na początku i na końcu badanego okresu

Zmiana
Zmiana
Stopień
Stopień
Zakres
Zakres
stopnia
zakresu
Nazwa przedsięformaliza- formalizaformaliza- formalizaformalizaformalizabiorstwa
cji 1998 r. cji 1998 r.
cji 1991 r. cji 1991 r.
cji
cji

Unicom-Bols
Group Sp z o. o.

0,294

0,412

+0,118

0,176

0,275

+0,099

„Polmos”
Zielona Góra S. A.

0,588

0,706

+0,118

0,392

0,471

+0,079

„Polmos”
Białystok S. A.

0,529

0,647

+0,118

0,333

0,412

+0,079

„Polmos” Łódź

0,588

0,588

0,0

0,392

0,392

0,0

„Polmos”
Poznań S. A.

0,765

0,765

0,0

0,529

0,529

0,0

„Polmos”
Toruń S. A.

0,529

0,529

0,0

0,372

0,372

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Zmierzając do identyfikacji zmian formalizacji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego, badaniom poddano dokumentację organizacyjną.
Zbiorcze wyniki badań przedstawia tabela 3.
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Jak wynika tabeli 3, formalizacja jako cecha charakteryzująca struktury organizacyjne przedsiębiorstw mierzona zakresem formalizacji i stopniem formalizacji,
uległa w analizowanym okresie zmianom jedynie w części przedsiębiorstw (zwiększenie zakresu formalizacji i stopnia formalizacji). Przyczyną wzrostu formalizacji w
części przedsiębiorstw było wprowadzenie norm ISO. W przedsiębiorstwach, w których nie wprowadzono norm ISO, zakres formalizacji, jak i stopień formalizacji w
analizowanym okresie utrzymywały się na stałym poziomie.
Badania przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego wykazały, że w analizowanym okresie, w żadnym z nich nie nastąpiło zmniejszenie formalizacji, a w części
przedsiębiorstw formalizacja wzrosła. Wzrost formalizacji nastąpił w tej części przedsiębiorstw, która wprowadziła normy ISO. W pozostałych przedsiębiorstwach w rozpatrywanym okresie formalizacja utrzymywała się na stałym poziomie. W związku z tym
należy stwierdzić, że zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego w latach 1991 do 1998 nie prowadziły do zmniejszenia formalizacji.

6. Zmiany centralizacji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego10

Zmierzając do identyfikacji zmian centralizacji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego badaniom poddano rozmieszczenie uprawnień
decyzyjnych na poszczególnych szczeblach struktur organizacyjnych. Zbiorcze wyniki
badań przedstawia tabela 4.
Jak wynika z tabeli 4, centralizacja jako cecha charakteryzująca struktury organizacyjne przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego uległa w analizowanym okresie
niewielkim zmianom, tzn. nastąpiła nieznaczna decentralizacja decyzji w badanych
przedsiębiorstwach.
Na podstawie badań zmian centralizacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego stwierdzono, że we wszystkich badanych przedsiębiorstwach w analizowanym
okresie miała miejsce nieznaczna decentralizacja uprawnień decyzyjnych, jednak
nastąpiła ona wyłącznie w obrębie zarządzania marketingiem i sprzedażą nie obejmując pozostałych dziedzin działalności przedsiębiorstw. W związku z tym należy stwier10

•
•
•
•
•
•
•
•

W celu opisania centralizacji, jako cechy charakteryzującej strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
wytypowano, do badań, w oparciu o analizę przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego standardowe
decyzje, podejmowane w tych przedsiębiorstwach. Wytypowania decyzji, dokonano wzorując się na
koncepcji dziedzin działalności przedsiębiorstwa przedstawionej przez s. Sudoła, co umożliwiło całościowe ujęcie obszarów zarządzania:
zarządzanie finansami,
zarządzanie techniką,
zarządzanie przebiegiem produkcji,
zarządzanie jakością,
zarządzanie procesami zaopatrzenia matriałowo-technicznego i logistyką,
zarządzanie marketingiem i sprzedażą,
zarządzanie zasobami pracy,
zarządzanie majątkiem trwałym.
W postępowaniu badawczy zmierzano do ustalenia, na jakim szczeblu struktury organizacyjnej, w
każdym z przedsiębiorstw, określona decyzja była w 1991 roku, i jest obecnie podejmowana.
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dzić, że zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego w
latach 1991 do 1998 prowadziły do niewielkiego zmniejszenia centralizacji (niewielkiej decentralizacji) decyzji.
Tabela 4.

Zmiany centralizacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego w latach
1991–1998

Nazwa przedsiębiorstwa

„Polmos” Białystok
S. A.

„Polmos” Poznań S.
A.

„Polmos” Zielona
Góra S. A.

„Polmos” Łódź

Unicom-Bols Group
Sp. z o.o.

„Polmos” Toruń S.
A.

Szczebel
struktury
organizacyjnej

1991

1998

Zmiany

I (najwyższy)

48%

38%

- 10%

II

49%

56%

III

3%

6%

+3%

I (najwyższy)

62%

51%

- 11%

II

36%

47%

III

2%

2%

0,0%

I (najwyższy)

44%

40%

- 4%

II

54%

55%

III

2%

5%

+ 3%

I (najwyższy)

60%

57%

- 3%

II

38%

41%

III

2%

2%

0,0%

I (najwyższy)

29%

27%

- 2%

II

52%

52%

III

19%

21%

+ 2%

I (najwyższy)

52%

46%

- 6%

II

44%

50%

III

4%

4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Liczba decyzji w (%)

+10%

+11%

-3%

0,0%

+4%

+3%

+2%

+ 6%

-3%

0,0%

- 2%

0,0%

0,0%

Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań...

187

7. Zakończenie
W rezultacie badań zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego w latach 1991 do 1998 ustalono, że:
• zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w analizowanym okresie nie
prowadziły do ich spłaszczenia,
• zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w rozpatrywanym okresie nie
prowadziły do zmniejszenia formalizacji,
• zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w analizowanym okresie prowadziły do decentralizacji,
Wyniki badań wskazują, iż jedynie niewielkie zmiany centralizacji (decentralizacja) mogłyby świadczyć o zmianie struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw w kierunku struktur organicznych, jednak decentralizacja nastąpiła wyłącznie
w obrębie zarządzania marketingiem i sprzedażą, nie obejmując pozostałych dziedzin
działalności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego. Brak wyraźnych zmian konfiguracji i formalizacji pozwala na stwierdzenie, że przemiany struktur organizacyjnych
przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego w latach 1991 do 1998 nie przebiegały w
kierunku struktur organicznych.
W przeciągu analizowanych lat we wszystkich przedsiębiorstwach wchodzących
w skład grupy „Polmos” utrzymały się smukłe sformalizowane struktury organizacyjne. Na wysokim poziomie pozostała również centralizacja pomimo jej obniżenia w tym
okresie. Zmiany poziomu centralizacji można przypisać zmianie orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw na rynkową. Dostrzeganie konieczności orientacji rynkowej przez
przedsiębiorstwa widoczne jest w zmianach struktur organizacyjnych polegających na
tworzeniu i rozbudowie komórek mających styczność z rynkiem. Ujawnione na przestrzeni rozpatrywanych lat znaczne zmiany czynników determinujących struktury
organizacyjne nie spowodowały istotnych zmian w strukturach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego, które to struktury poprzez powielanie tradycyjnego wzorca, w
czasach gospodarki centralnie planowanej ukształtowały się podobnie i takimi w
analizowanym okresie pozostały. Uogólniając można stwierdzić, że przemiany struktur
organizacyjnych w „popolmosowskich” przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego
nie nadążają za rozwojem otoczenia, a w konsekwencji mogą okazać się niesprawne w
dynamicznym otoczeniu i będą musiały być zmodyfikowane. Niepokojącym jest fakt,
iż tylko nieliczne przedsiębiorstwa tego sektora przystąpiły do kompleksowej restrukturyzacji, i że była ona wymuszona przez złą sytuację finansową, a nie stanowiła
następstwa dobrowolnych decyzji. Jedynie w przedsiębiorstwie prywatnym, które nie
było nigdy własnością państwa, zaobserwowano niską formalizację i centralizację jak
również konfigurację struktury organizacyjnej, wskazujące na jej organiczny charakter.
W przedsiębiorstwie tym, jak wynika z przeprowadzonych badań, w analizowanym
okresie również nie nastąpiły istotniejsze zmiany cech charakteryzujących strukturę
organizacyjną (formalizacji, centralizacji), jednak kształtowały się one na niskim
poziomie. Bujny rozwój tego przedsiębiorstwa sprawił, że zmiany struktury organizacyjnej miały szeroki zakres. Badania ujawniły więc znaczne dysproporcje w rozwiązaniach strukturalnych między nowoczesnym i prężnym przedsiębiorstwem prywatnym
posiadającym strukturę w pełni dostosowaną do wymogów gospodarki rynkowej, a
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przedsiębiorstwami z grupy „Polmos” posiadającymi przestarzałe, mechaniczne struktury organizacyjne. Należy przypuszczać, że katalizatorem większych, racjonalnych
zmian struktur organizacyjnych tych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego może
być dopiero zmiana ich form własności.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bielski M., Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa
1973.
Bielski M., Organizacje, istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 1996.
Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1983.
Burns T., Stalker G. M., The management of innovation, Tavistock Publications,
London 1961.
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
Drucker P. F., The Cominy of the New Organization, „Harvard Business Review”, styczeń-luty 1988.
Hall R. H., Organizations structure and process, Prentice-Hall, New Jersey
1977.
Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
Huber G. P., Glick W. H., Organizational change and redesign, Oxford University Press, Oxford 1995.
Jermakowicz W., Struktury organizacyjne a efektywność organizacji kreatywnych, adaptacyjnych i produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 1979.
Krupski R., Przybyła M., Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Ossolineum, Wrocław 1996.
Kwiatkowski S., O strukturach organizacyjnych inaczej, „Prakseologia”
nr 1/1976.
Mintzberg H., Quinn J. B., The strategy process, concepts ant contexts, PrenticeHall, New Jersey 1992.
Mintzberg H., Structure in fives: designing effective organizations, PrenticeHall, New Jersey 1983.
Mintzberg H., The structuring of organizations, Prentice-Hall, New Jersey 1979.
Mullins L. J., Management and organisational behaviour, Pitman Publishing,
London 1996.
Przybyła M., Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992.
Pugh D. S, Hickson D. J., Hinings C. R., Turner C., Demension of organization
structure, „Administrative Science Quarterly”, czerwiec 1968.

Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań...

19.
20.
21.
22.

189

Robbins S. P., Organisation theory. The structure and design of organizations,
Prentice-Hall, New Jersey 1983.
Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania,
TNOiK, Toruń 1999.
Taylor F. W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Spółdzielnia Wydawnicza
Wiedza, Poznań 1947.
Weber M., The theory of social and economic organization, William Hodge and
Company Limited, London 1947.

Część 3:

Finanse przedsiębiorstw i produktów

mgr inż. Robert Arczewski
mgr Paweł Szudra
Instytut Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej
w polskich przedsiębiorstwach
Narasta zrozumienie dla ubezpieczeń jako instrumentu chroniącego żywotne interesy firmy – jej majątek i dochody. Ubezpieczenia są bowiem stałym elementem
działalności gospodarczej większości przedsiębiorstw.
Ubezpieczenie firmy jest jednym z najtrudniejszych zadań, przed jakim stają
szefowie zarówno małych, średnich, jak i wielkich przedsiębiorstw. Trudność ta nie
polega jednak na tym, że sama materia jest nadzwyczajnie skomplikowana, ale raczej
na tym, że wszyscy się rzekomo na ubezpieczeniach znają.

1. Tak być nie powinno
Jeszcze do niedawna (miejmy nadzieję, że ten okres już minął) w większości
firm w Polsce, małych i dużych, ubezpieczeniami zajmował się zwykle główny księgowy, który przy okazji załatwiania czegoś w banku podjeżdżał do najbliższego ubezpieczyciela i wykupywał u niego polisę. Kończyło się to przeważnie tragicznie w
przypadku szkody, szczególnie dużej. Towarzystwo nie wypłacało odszkodowania w
ogóle lub znacznie ograniczało wypłatę, wskazując przy tym na jeden z punktów OWU
(Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).
Działo się tak dlatego przynajmniej z dwóch powodów:
• po pierwsze – nawet najlepszy główny księgowy będzie miał skłonność do kierowania się wyłącznie ceną przy wyborze zarówno zakresu ubezpieczenia jak i oferty
konkretnego zakładu ubezpieczeń,
• po drugie – dokonanie audytu ubezpieczeniowego, czyli ustalenie zakresu potrzeb i
sposobu ochrony kluczowych dziedzin działalności firmy, wykracza poza wiedzę
nawet najgorliwszego księgowego, wybór zaś ubezpieczyciela wymaga znajomości
prawa ubezpieczeniowego, które pomoże w ocenie ogólnych warunków ubezpieczenia i stopnia ochrony, jaki dają różne zakłady ubezpieczeń.
Taka sytuacja mogła wyniknąć również z typowego polskiego przyporządkowania ubezpieczeń do księgowości lub administracji, natomiast jeśli ubezpieczenie ma
spełniać swoje funkcje, to znaczy gwarantować bezpieczeństwo firmy – nie jest to
podejście dobre.
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2. Korzystanie z pomocy agenta
Kolejnym typowym modelem, który funkcjonuje do dzisiaj, jest wezwanie jednego lub kilku agentów, którzy poza zachwalaniem swoich firm mają przynajmniej
moralny obowiązek przestrzec klienta przed najpoważniejszymi dla niego wyłączeniami i ograniczeniami.
Szczególnie dla małych przedsiębiorstw doświadczony agent, czy tzw. multiagent reprezentujący kilka towarzystw, powinien być wystarczającą pomocą. Mając
przekonanie o swojej pozycji może on walczyć – mimo formalnego reprezentowania
ubezpieczyciela – o odpowiedni zakres ubezpieczenia i dobrą obsługę firmy przy
likwidacji ewentualnych szkód.
Warto jednak pamiętać, że ten sam agent nie musi nam mówić, jakie ubezpieczenia powinniśmy wykupić, jeśli „jego” towarzystwo takich polis standardowo nie
oferuje. Problem może dotyczyć zarówno ubezpieczeń majątkowych na bazie „wszystkich ryzyk”, jak i ubezpieczenia utraty zysku, czy bardziej zaawansowanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. A bywają to różnice poważne. I tak:
• ubezpieczenia „wszystkich ryzyk” w przeciwieństwie do klasycznych polskich
warunków, gdzie ubezpieczony jest: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego oraz za dodatkową opłatą inne „ryzyka dodatkowe”, chronią
firmę przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonego mienia z jakiejkolwiek przyczyny,
• ubezpieczenie utraty zysku chroni firmę przed stratami związanymi nie tylko z
utratą lub uszkodzeniem mienia, ale przede wszystkim z przestojem, który został
spowodowany „zwykłą” szkodą majątkową,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może nas chronić nie tylko przed skutkami przysłowiowego poślizgnięcia się kogoś w naszym biurze lub na kawałku terenu, za który jesteśmy odpowiedzialni, ale też skutkami roszczeń związanych z
niewykonywaniem lub nienależytym przez nas wykonywaniem zawartych umów1.
Zazwyczaj agenci sami poszukują klienta, dbają o odnowienie polisy i nie
omieszkają zadzwonić, gdy zapomni się uregulować składkę. To wszystko leży w ich
interesie. Pamiętać jednak należy, że agent reprezentuje tylko jedno towarzystwo, a
zatem jego doradztwo nie zawsze jest obiektywne i samemu należy zadbać o to, by nie
dać sobie wcisnąć ubezpieczenia, które tak naprawdę nie jest dla nas korzystne.
Pomimo tego w Polsce wciąż wiele firm zawiera ubezpieczenia za pośrednictwem agenta. Bardzo często podpisuje się polisy tak, jak było to rok temu lub tak, jak
robią to inni lub tak, jak radzi (bardzo często „zły”) agent. Niestety żaden z tych sposobów nie jest dobry.

1

M. Broda, Jak zdobyć dobre ubezpieczenie?, „Nowe ubezpieczenia” nr 4(6)/1999, s. 39.
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3. Instytucja brokera
W ostatnim czasie coraz więcej polskich przedsiębiorstw korzysta z usług brokerów ubezpieczeniowych, którzy są odpowiedzialni nie tylko za samo ubezpieczenie
firmy, ale przede wszystkim odpowiednie jego przygotowanie.
Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Podstawą świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez brokera jest zawsze umowa (regulowana przepisami kodeksu cywilnego), którą broker zawiera z ubezpieczającym2.
Brokera może łączyć z ubezpieczającym następująca umowa cywilnoprawna:
• umowa zlecenia (art. 734 k.c.) – gdy zleceniobiorca (broker) zobowiązuje się do
dokonania określonej czynności prawnej (zawarcia umowy ubezpieczenia) na rzecz
dającego zlecenie (klienta), za wynagrodzeniem lub bez,
• umowa na warunkach zlecenia (art. 750 k.c.) – gdy działania brokera mają się
ograniczać do czynności faktycznych (np. przygotowawczych do zawarcia umowy),
• umowa agencyjna (art. 759 k.c.) – gdy broker zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zwieraniu umów ubezpieczenia przez klienta
(czynności faktyczne) albo do zawierania takich umów w imieniu klienta (czynności prawne)3.
Zakres obowiązków brokera może być bardzo szeroki. Na początku – zanim nie
pozna on dobrze firmy – będzie ograniczał się do konstrukcji i plasowania programu
ubezpieczeniowego, jednak z reguły po dwóch, trzech latach dobrej współpracy broker
powinien prowadzić lub doradzać w następujących procesach:
1. Analiza ryzyk występujących u klienta
•
identyfikacja ryzyka (jakie ryzyka są związane lub występują w prowadzonej działalności),
•
ocena ryzyka (jak wielkie są ryzyka, które zidentyfikowano i jak często mogą występować).
2. Analiza dotychczasowego stanu ubezpieczeń
3. Ocena możliwości zatrzymania ryzyka (potocznie: samoubezpieczenia)
4. Budowa programu ubezpieczeniowego
•
określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,
•
wybór formy i systemu ubezpieczenia,
•
określenie sum bądź limitów ubezpieczenia, franszyz itp.,
•
propozycja dogodnych procedur związanych z obsługą programu oraz likwidacją szkód.
5. Plasowanie programu ubezpieczeniowego
•
skonstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych,
•
zbieranie i dodatkowa negocjacja ofert ubezpieczycieli,
•
wybór zakładu ubezpieczeń,
•
podpisanie polis lub umów ubezpieczenia.
2
3

T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, POLTEXT, Warszawa 2001, s. 119.
W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002, s. 104.
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6.

Bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym
•
konieczne doubezpieczenia lub zmiany w umowach związane ze zmianami
stanu majątku, ryzyka w okresie polisowym (najczęściej rocznym),
•
nadzór lub aktywna pomoc w likwidacji szkód.
7. Nadzór nad programem ubezpieczeniowym
•
ocena stopnia realizacji zakładanego poziomu ochrony,
•
finansowe osiągnięcia programu ubezpieczeniowego,
•
ogólna ocena działania programu.
8. Analiza całości działań związanych z ryzykami w organizacji
9. Ocena dotychczasowego podejścia do problemu ryzyka4.
Broker reprezentujący interesy klienta wobec zakładów ubezpieczeń jest jednocześnie doradcą w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa czy też zabezpieczenia firmy. Broker również z reguły nie pobiera od klienta wynagrodzenia za swoje
usługi, zadowalając się tzw. kurtażem brokerskim (swego rodzaju prowizją), wypłacanym przez wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń.
Niestety, to wszystko nie gwarantuje jakości usług, o czym zapominają polskie
przedsiębiorstwa coraz częściej korzystając z pomocy brokerów. Niewiele z nich
sprawdza doświadczenie brokera, z którego usług ma zamiar skorzystać, opinie o nim
czy przynależność do Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (nie jest obowiązkowa, ale...).
Tabela 1.

Podstawowe ryzyka ubezpieczeniowe dla małej i średniej firmy

Zarys klasycznego zakresu ubezpieczeń dla małej lub średniej firmy, gdzie
nie występują żadne specjalne ryzyka obejmuje:
1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (w pełnym zakresie,
najlepiej od wszystkich ryzyk),
2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenie utraty zysku (ang. business interruption) oparte przynajmniej
na pełnym zakresie ryzyk ogniowych,
4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych,
5. ubezpieczenie przewozów,
6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej,
7. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej lub za produkt,
8. pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW, Assistance, Zielona
Karta itd.),
9. pakiet ubezpieczeń życiowych (ubezpieczenie NW pracowników, grupowy
program emerytalny),
10. rozszerzenie polis o ryzyko terroryzmu, zamieszek i rozruchów społecznych.
Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo w mniejszych ośrodkach jeszcze niedawno można się było bardzo
często spotkać ze swoistym monopolem towarzystw, które nie dopuszczały na lokalny
4

M. Broda, Jak zdobyć dobre ubezpieczenie?, „Nowe ubezpieczenia” nr 4(6)/1999, s. 39-40.
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rynek niezależnych pośredników, obniżając w bezpośredniej ofercie cenę ubezpieczenia – najczęściej przy jednoczesnym zawężeniu zakresu pokrycia. W razie większej
szkody, w najbardziej drastycznych przypadkach sprawiało to, że klient nie dostawał
nawet środków na założenie i przeprowadzenie sprawy sądowej.
W efekcie zdarza się, że znaczną część prac, które mógłby zrobić broker, przedsiębiorstwa muszą wykonać same lub powierzyć odpowiedzialnemu pracownikowi.
Dotyczy to przede wszystkim wstępnych etapów począwszy od analizy ryzyk, na które
narażona jest firma, aż po budowę programu ubezpieczeniowego.
Nie można niestety podać jednego, idealnego schematu ubezpieczenia. Można
jedynie próbować wyznaczać pewne standardy będące wyjściem do rozważań o koniecznej w danym wypadku ochronie (taki standard przedstawia tabela 1).
Należy pamiętać przy tym, że nie zawsze ryzyko, które wydaje się być lub jest
uznawane popularnie w danej branży za najpoważniejsze, jest takim w istocie.

4. Risk manager
Jeżeli firma nie jest duża i nie stać jej na zatrudnienie etatowych pracowników
zajmujących się sprawami ubezpieczeń i identyfikacji ryzyka, może ona skorzystać z
usług brokerów. Ten etap świadomości ubezpieczeniowej większość polskich przedsiębiorstw już osiągnęła.
Problem staje się poważniejszy, gdy większe przedsiębiorstwo zamierza objąć
ubezpieczeniem na przykład znaczną część majątku. Towarzystwo potrzebuje wówczas wielu szczegółowych informacji dotyczących aktywów firmy. Praktyka pokazuje,
że im solidniej przygotuje się te dane, w tym większym stopniu polisa będzie odpowiadała oczekiwaniom firmy. Ale żeby to uczynić, trzeba się posługiwać językiem
ubezpieczeń. Oznacza to, że w większych przedsiębiorstwach konieczne jest zatrudnienie przynajmniej jednego specjalisty, którego zadaniem byłoby sprecyzowanie
oczekiwań firmy, przygotowanie odpowiednich dokumentów, późniejsze zweryfikowanie nadesłanych ofert oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem likwidacji
ewentualnych szkód. A z tym elementem w polskich przedsiębiorstwach jeszcze nie
jest najlepiej5.
Podobnie w większości polskich firm brak jest dzisiaj wyspecjalizowanych komórek zajmujących się identyfikacją ryzyka na jakie narażona jest firma, oceną jak
duże może być to ryzyko, czyli jak często i w jakiej wielkości może się pojawić oraz
jego podejmowaniem to jest szukaniem metod ochrony.
Powstaje zatem pytanie: kto tym wszystkim powinien się w firmie zająć?
Naturalną odpowiedzią wydaje się być, iż tym wszystkim, a więc sprawami zapobiegania kryzysom w organizacji, powinien zająć się zarząd, który odpowiada za
całość operacyjnych działań firmy. Praktyka jednak pokazuje, że odpowiedzialność
jednoosobowa jest zwykle lepsza od odpowiedzialności zbiorowej. Tak więc na pewno
za sprawy szeroko rozumianego zabezpieczenia powinien odpowiadać jeden z członków zarządu.
5

P. Rybicki, (Nie)bezpieczny majątek, „Businessman Magazine” nr 6(135)/2002, s. 124.
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Taki członek zarządu – zarządzający ryzykiem, czy używając angielskiej terminologii risk manager – powinien na pewno zająć się następującymi zagadnieniami:
• identyfikacją ryzyka występującego w firmie, czyli odpowiedzią na pytanie, na co
organizacja jest narażona,
• ocena zagrożeń, na jakie firma jest narażona, czyli odpowiedzią na pytanie, jak
bardzo organizacja jest narażona,
• podjęciem ryzyk, które zostały w firmie zidentyfikowane i o ile to możliwe zmierzone, czyli po prostu zapobieganiem przyczynom, a jeśli to nie zawsze wykonalne
ewentualnie skutkom niebezpiecznych dla organizacji zdarzeń6.
Ażeby zrobić to dobrze, sam risk manager lub któryś z jego współpracowników
powinien doskonale znać biznes, w którym pracuje firma. Niemożliwe jest bowiem
prowadzenie dobrego zarządzania ryzykiem bez dokładnej znajomości branży czy
używanych w organizacji systemów lub technologii.
Konieczne też, aby obok risk managera znaleźć – jako jego stałego konsultanta –
człowieka „od zarządzania”, ponieważ większość problemów będzie wymagała albo
badań (na wstępnych etapach), albo rozwiązań (przy podejmowaniu ryzyk) związanych
bezpośrednio z różnymi elementami i instrumentami zarządzania firmą.
Risk manager powinien także bardzo ściśle współpracować z „firmowym” zespołem ekspertów od finansów i księgowości. Podobnie jednak jak w przypadku
zarządzania, może się okazać celowe zdublowanie w tym miejscu struktury firmy. Z
jednej strony będzie to podwyższenie kosztów, ale z drugiej – w codziennych działaniach ani finanse, ani księgowość nie mają czasu i głowy do zajmowania się problemami risk managera. Nawet zdublowanie struktury nie może oznaczać utraty bliskiego
kontaktu z tymi dwoma kluczowymi departamentami firmy.
Risk manager powinien wreszcie być specjalistą od ubezpieczeń (które są w sumie tylko jedną z wielu możliwych metod podjęcia ryzyka). Jest już niestety tak, że w
większości przypadków ostatecznym ogniwem zabezpieczenia firmy będzie ubezpieczenie. Nie da się bowiem zwykle wyeliminować wszystkich ryzyk w takim stopniu,
by stwierdzić, że organizacja jest bezpieczna. Pomimo więc podstawowej wady ubezpieczeń, jaką jest działanie post factum – zawsze kompleksowy program ubezpieczeniowy będzie elementem podejmowania ryzyka w poważnej organizacji7.
W Polsce zawód risk managera jest chyba jednym z najrzadziej wykonywanych
zawodów. Na koniec roku 2000 szacowało się ich liczbę na około 20 (choć niektórzy
powątpiewali, że było ich aż tylu)8.
W krajach wysoko rozwiniętych risk manager to wysoki rangą funkcjonariusz
firmy, często członek zarządu (w USA; w innych krajach bywa inaczej – najczęściej
podlega komuś w zarządzie firmy, najczęściej dyrektorowi ds. finansowych lub skarbnikowi), odpowiadający za wszystko, co może się wiązać z ryzykiem, jakie napotyka
przedsiębiorstwo w toku swojej działalności. Uwieńczeniem szerokich kompetencji
risk managera w tych krajach jest zawieranie umów ubezpieczenia stosownie do ryzyk
i najkorzystniejszych od strony organizacyjnej i prawnej.

6
7
8

M. Broda, Lepiej zapobiegać niż leczyć, „Nowe ubezpieczenia” nr 10(12)/1999, s. 32.
Ibidem, s. 33.
A. Hornady, Jakie obawy ubezpieczyć?, „Nowe ubezpieczenia” nr 8(22)/2002, s. 33.
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Risk managerowie są wynagradzani bardzo różnie – dla przykładu w Wielkiej
Brytanii risk manager zarabia rocznie od 20 tys. GBP na stanowisku związanym tylko
z zakupem ubezpieczeń do 120 tys. GBP jeśli jest osobą dokonującą wkładu w strategię wielonarodowego koncernu9.

5. Podsumowanie
Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
czyli od sierpnia 1990 roku datuje się nowy rozdział w historii polskich ubezpieczeń
gospodarczych. Zniesienie monopolu państwa na tę działalność, dopuszczenie do
rynku polskiego kapitału zagranicznego oraz pozostałe, nowatorskie jak na owe czasy
zmiany, stały się szansą dla intensywnego rozwoju tego sektora na rynku. Wraz z nim
rośnie świadomość ubezpieczeniowa polskich przedsiębiorstw.
Rosnąca konkurencja na rynku ubezpieczeń, specyfika procesu zarządzania ryzykiem i doboru optymalnego programu ubezpieczeń oraz bezpośrednie znaczenie dla
klientów, jakimi są polskie przedsiębiorstwa, znaczenie polityki inwestycyjnej ubezpieczycieli wiążą się z koniecznością rozwoju usług finansowych. Potrzebni są – i
coraz bardziej będą – specjaliści od zarządzania ryzykiem, profesjonalni doradcy w
zakresie oceny zakładów ubezpieczeń i ich usług, doradcy inwestycyjni i do spraw
zarządzania aktywami. Młody nowoczesny polski rynek ubezpieczeniowy wciąż cierpi
na niedobór wyspecjalizowanych kadr, tak w zakładach ubezpieczeń, jak i w szeregach
pośredników i doradców. Szansą na zmianę tej sytuacji jest działalność szkoleniowa
ubezpieczycieli i szkół wyższych, która w połączeniu z coraz wyższymi wymaganiami
klientów, powinna tę sytuację zmienić, tym bardziej że badania sondażowe klientów
zakładów ubezpieczeń wskazują coraz wyraźniej na przewagę znaczenia jakości obsługi nad chociażby ceną (wysokością składki).
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Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych
na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
1. Wprowadzenie
W Polsce, inaczej niż w innych krajach rozwiniętych gospodarczo, grupy kapitałowe nie tworzyły się przez dziesiątki lat w wyniku akumulacji kapitału i stopniowej
koncentracji działalności. Pojawiły się nagle po 1989 roku jako reakcja przedsiębiorstw na gwałtowną zmianę warunków działania i swobodę podejmowania decyzji
gospodarczych. Szczególną ścieżką powstawania grup kapitałowych była realizacja
Programu Powszechnej Prywatyzacji, w wyniku której powstało 15 Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych. Każdy z tych podmiotów jest w sensie organizacyjnoprawnym zamkniętym funduszem inwestycyjnym, co wymaga, aby był konglomeratem, czyli przedsiębiorstwem zdywersyfikowanym. NFI powstały jako wynik doboru
losowego, nie zaś rynkowego, co tym bardziej zwraca uwagę na oryginalność przedsięwzięcia.

2. Narodowe Fundusze Inwestycyjne jako grupy kapitałowe
Pod pojęciem grupy kapitałowej rozumiany jest najczęściej zespół spółek prawa
handlowego, stworzony dla realizacji wspólnych celów gospodarczych o rozbudowanych połączeniach kapitałowych bądź personalnych umożliwiających aktywne współdziałanie1. Powiązania kapitałowe przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową
polegają na tym, że
niektóre przedsiębiorstwa grupy jako osoby prawne są właścicielami udziałów w
innych przedsiębiorstwach grupy, co pozwala na aktywne wpływanie na ich działalność gospodarczą.
Podmioty tworzące grupę kapitałową mogą pełnić w jej ramach różne funkcje.
Mogą być przedsiębiorstwem nadrzędnym tzw. spółką matką, co wynika z faktu posiadania większościowych udziałów kapitałowych w innych przedsiębiorstwach i z faktu
ich podporządkowania wobec podmiotu dominującego. Przedsiębiorstwo może spełniać również rolę podrzędną, w sytuacji, gdy jego udziały kontrolne znajdują się w
posiadaniu innego przedsiębiorstwa (spółki-matki), czego efektem jest podporządko1

Pojęcie „grupy kapitałowej” nie zostało sprecyzowane w przepisach prawa polskiego. Definicja
podana za: M. Wojtunik, B. Draczyński, Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową, ODDK, Gdańsk
1997, s. 139 oraz: M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin,
Warszawa 2000, s. 128.
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wanie wynikającego z zawartych porozumień. Przedsiębiorstwa mogą również występować jako spółki-siostry, gdy brak jest porozumień w sprawie podporządkowania.
Występują w tym przypadku wzajemne, wielostronne powiązania kapitałowe, które nie
dają żadnemu przedsiębiorstwu pozycji dominującej.
Narodowe Fundusze Inwestycyjne są specyficzną, polską konstrukcją spełniającą kryteria, które pozwalają zaliczyć je do grup kapitałowych. Sprawują strategiczny
zarząd nad przedsiębiorstwami, w których posiadają około połowy aktywów. Pod
względem legislacyjnym natomiast, spełniają kryteria Ustawy o rachunkowości, nakazującej grupom kapitałowym sporządzać bilanse skonsolidowane2. W swoim kształcie
organizacyjno-prawnym NFI są jednakże funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Zarówno fundusze zamknięte, jak i otwarte, w praktyce zachodniej dokonują inwestycji typowo portfelowych. Na podstawie publikowanych informacji podejmują one
decyzję o inwestowaniu, bądź wycofaniu kapitału z danej spółki. Fundusze nie sprawują strategicznego zarządu, ani nie sporządzają skonsolidowanych sprawozdań, gdyż
przedmiotem księgowania są nabywane papiery wartościowe.
Cechy charakterystyczne oraz faktyczne funkcjonowanie NFI pokazuje, że fundusze te mają duży wpływ na pomioty zależne określane zazwyczaj mianem spółek
parterowych. Od początku konstrukcja NFI pomyślana byłą jako twór hybrydowy,
który może ewoluować w wielu kierunkach, tak więc proste przeniesienie zachodnich
standardów pojęciowych wydaje się bezzasadne.
Z punktu widzenia inwestorów NFI są specjalnymi funduszami prywatyzacyjnymi utworzonymi przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dla potrzeb
powszechnej prywatyzacji, w wyniku której najpierw staną się one funduszami publicznymi a potem prywatnymi. Dzięki inwestowaniu za pośrednictwem funduszy
inwestorzy uzyskują następujące korzyści3:
• dywersyfikację portfela inwestycyjnego powodującą ograniczenie ryzyka,
• profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym przy pomocy specjalistów,
• stosunkowo niskie koszty zarządzania portfelem inwestycyjnym,
• oszczędność czasu i środków przeznaczonych na zarządzanie portfelem.
Z tych też powodów fundusze inwestycyjne są bardzo popularne w krajach zachodnich i z tych względów zastosowano je także przy Programie Powszechnej Prywatyzacji.
Szczegółowym przedmiotem działalności NFI jest4:
• nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
• nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i
działających w Polsce oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez te
podmioty,
• wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, ale także
rozporządzanie nimi,
• udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w
Polsce,
2
3
4

Por. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, op. cit., s. 463, 478.
Por. B. Wawrzyniak i inni, NFI – zarządzanie nową strukturą, PWN, Warszawa 1998, s. 29-31.
Art. 4 pkt. 2 Ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30 kwietnia
1993 r., Dz. U. nr 44 poz. 202 z późniejszymi zmianami z 1993 r.
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• zaciąganie pożyczek i kredytów na cele funduszu.
Zgodnie z koncepcją Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz ustawą, Narodowe Fundusze Inwestycyjne miały do spełnienia dwa podstawowe cele. Po pierwsze
było to doprowadzenie do powszechnej prywatyzacji majątku państwowego objętego
Programem. Celem drugim było natomiast pomnażanie majątku objętego Programem,
w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji spółek uczestniczących w Programie. Zatem misją Narodowych Funduszy Inwestycyjnych było przekazanie własności majątku państwowego objętego Programem Powszechnej Prywatyzacji w ręce
obywateli polskich uprawnionych do uczestniczenia w Programie, i zapewnieniu, aby
wartość tego majątku była możliwie najwyższa.

3. Powstanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ramach Programu
Powszechnej Prywatyzacji
Różne koncepcje powszechnej prywatyzacji, polegającej na masowym uwłaszczeniu społeczeństwa cząstkami majątku ogólnonarodowego, pojawiły się już w końcu
lat 80., jednak żadna z nich nie została uwzględniona w przygotowywanym wówczas
projekcie ustawy prywatyzacyjnej5. Projekt Programu Powszechnej Prywatyzacji
ogłoszony został po raz pierwszy w czerwcu 1991 roku. Kluczowym elementem koncepcji stały się Narodowe Fundusze Inwestycyjne, posiadające pakiet akcji wytypowanych do Programu przedsiębiorstw, udziały w funduszach miały być natomiast nieodpłatnie przekazane obywatelom polskim. Ustawa6, która weszła w życie 15 czerwca
1993 r., określiła zasady tworzenia, działania i prywatyzacji Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych, swoistego holdingu finansowego7.
Polski Program Powszechnej Prywatyzacji miał dwa podstawowe założenia. Po
pierwsze przyjęto, że część majątku narodowego należy szybko oddać w ręce obywateli, gdyż to właśnie oni swoją pracą przyczynili się do jego powstania i byłoby niesprawiedliwością, gdyby duża część obywateli nie miała szansy na skorzystanie z prywatyzacji. Celem programu było zatem upowszechnienie dostępu do własności państwowej.
Drugie założenie oparto na przekonaniu, że przedsiębiorstwa przekazane w ręce prywatne będą lepiej zarządzane8.

5

6
7
8

W Ustawie o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych znalazł się jedynie martwy zapis o bonach
prywatyzacyjnych, które miały być przydzielane nieodpłatnie w równej ilości wszystkim obywatelom
Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkałym w kraju, art. 25, pkt. 2, pkt 4, Dz. U. nr 18, poz. 80 z późn. zm.
Na temat bonów szerzej J. Lewandowski, J. Szomburg, Strategia prywatyzacji – Rola bonów prywatyzacyjnych, „Transformacja Gospodarki” nr 7/1990. Szerzej o samej ustawie prywatyzacyjnej w: Leksykon Prywatyzacji, PWE, Warszawa 1996, s. 69-70 i 111-114; J. Krauss, J. Modrzejewski, M. Safijan, Zlikwidować przedsiębiorstwa państwowe, „Rzeczpospolita” nr 105/1990; J. M. Dabrowski, T.
Kamiński, Komu majątek?, „Życie Gospodarcze” nr 12/1995.
Por. Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz. U. nr 44 poz. 202,
z późniejszymi zmianami.
Por. M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, PWE, Warszawa 1998, s. 113-114.
Por. O tym każdy wiedzieć musi – PPP, opis programu przygotowany przez MPW, „Rzeczpospolita”, 8
lipca 1991, a także: PPP – jest lepszy od innych, bo... , „Życie Gospodarcze”, 27 czerwca 1993.
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Program Powszechnej Prywatyzacji miał na celu przyspieszenie i poszerzenie
zakresu przekształceń własnościowych, a jednocześnie obniżenie ogólnych kosztów
prywatyzacji. Fundusze inwestycyjne powołano ze względu na brak wystarczającej
liczby indywidualnych inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy dysponowaliby
odpowiednim kapitałem a także byliby zdolni do przeprowadzenia szybkiej i efektywnej prywatyzacji9. Stąd zasadniczym celem prywatyzacji powszechnej było prowadzenie takich działań w obrębie przedsiębiorstw wspólnie z NFI które zwiększą jego
wartość rynkową.
Minister Przekształceń Własnościowych W. Kaczmarek podpisał akty notarialne
tworzące 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 15 grudnia 1994 r. Zostały one
założone jako spółki prawa handlowego o kapitale akcyjnym 100 tys. zł podzielonym
na 1 milion akcji o wartości nominalnej 10 gr (wszystkie akcje są akcjami na okaziciela). Skarb Państwa wniósł wkład pieniężny w gotówce, co było celową dotacją z budżetu, i stał się jedynym właścicielem funduszy. NFI uzyskały osobowość prawną w
momencie rejestracji w rejestrze handlowym 31 marca 1995 r10. Każdy z funduszy,
jako spółka prawa handlowego, posiada zarząd i radę nadzorczą. Wobec tego powołano Komisję Selekcyjną, dla przeprowadzenia konkursu na członków rad nadzorczych,
w wyniku którego wyłoniono 15 rad nadzorczych NFI11. W połowie czerwca 1995 r.
podpisane zostały umowy o zarządzanie z 14 firmami (umowy na zarządzanie nie
podpisał NFI im. E. Kwiatkowskiego), i tym samym mogła rozpocząć się alokacja,
czyli budowanie portfela inwestycyjnego każdego z funduszy12.
Do programu włączono 514 spółek w czterech transzach13. Z 60% akcji każdej
spółki rozdzielanych między fundusze inwestycyjne 33% akcji (jako pakiet większościowy) objął tzw. fundusz wiodący, a 27% akcji podzielonych zostało w równych
częściach (jako pakiety mniejszościowe – po 1,93%) pomiędzy pozostałe fundusze. Do
15% akcji otrzymali bezpłatnie pracownicy, a resztę Skarb Państwa zatrzymał (25%
akcji) jako rezerwę. Pakiety większościowe mogły być sprzedawane jedynie w całości,
pakiety mniejszościowe zaś dopuszczone zostało do wolnego obrotu. Schemat modelu
PPP przedstawia schemat 1.
Alokacja, czyli proces wyboru przez fundusze poszczególnych spółek, to jeden z
najważniejszych etapów Programu NFI, przesądził on bowiem o składzie portfela
inwestycyjnego. Na początku alokacji fundusze dążyły do maksymalizacji parametrów
pozytywnych wybieranych spółek (zysk, aktywa, perspektywy rozwoju), by w miarę
kolejnych wyborów zwracać coraz większą uwagę na minimalizację czynników niekorzystnych, takich jak straty, zadłużenie czy zła lokalizacja. W przypadku alokacji
spółek z czwartej transzy fundusze starały się pozyskać spółki będące uzupełnieniem
podmiotów posiadanych już w portfelu, zwykle były to przedsiębiorstwa z branż, które
9
10
11
12
13

Por. J. Thieme, Trzynaście razy PPP, „Rzeczpospolita”, 20 października 1994.
Por. A. Kostrz-Kostecka, Program NFI. Vademecum, Twigger, Rzeczpospolita, Warszawa 1995,
s. 28-30.
Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu został przedstawiony w: A. Kostrz-Kostecka, NFI na
giełdzie, Presspublica, Warszawa 1997, s. 24-25.
Por. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, op. cit., s. 465-467.
Alokacja spółek portfelowych w ramach I-II transzy miała miejsce 18 sierpnia i 14 września 1993 r.,
następna dopiero 18 października 1994 r., a ostatnią transzę zatwierdzono 26 września 1995 r., więcej
na ten temat: A. Kostrz-Kostecka, Program NFI..., op. cit., s. 49-51.
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były najliczniej reprezentowane w funduszu. Kierowano się założeniem, iż dzięki
współpracy pomiędzy spółkami w ramach jednego funduszu uzyska się efekt synergii14.
Rysunek 1. Program Powszechnej Prywatyzacji

26 mln odebranych świadectw

15 Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych

512 Spółek
Parterowych

POWSZECHNE ŚWIADECTWA
UDZIAŁOWE

NARODOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY
1

FUNDUSZ
WIODĄCY
33% AKCJI

NARODOWY
FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
2

INNE
NFI
27% AKCJI

NARODOWY
FUNDUSZ
INWESTYCYJNY
15

PRACOWNICY
15% AKCJI

SKARB
PAŃSTWA
15% AKCJI

SPÓŁKA PARTEROWA

Źródło: Narodowe Fundusze Inwestycyjne na Giełdzie – Jak stać się inwestorem giełdowym?, Informator
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Warszawa 1997.

W ustawie nie określono, jakie przedsiębiorstwa mogły być włączone do Programu Powszechnej Prywatyzacji, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych
uznano więc, że powinny to być podmioty duże i o dobrej kondycji ekonomicznej. Za
dolną granicę przyjęty został zysk brutto równy zero, w rzeczywistości jednak w PPP
znalazły się i takie przedsiębiorstwa, które przynosiły straty. Jako kryterium wielkości
założono obroty roczne na poziomie minimum 10 mln dolarów. Z listy zostały wyłączone przedsiębiorstwa, które już rozpoczęły prywatyzację, oraz te działające w sektorach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Równolegle stworzono drugą listę
przedsiębiorstw, które same zgłosiły się do programu. Zdarzały się i takie przypadki,
że przedsiębiorstwa, już będące na liście zatwierdzonej przez Radę Ministrów, występowały o wyłączenie ich z programu, gdyż miały inne pomysły na szybszą prywatyzację. Tak postanowiły m.in.: Zakłady Cegielskiego w Poznaniu, czy zakłady przemysły
mięsnego Meat w Gdyni.

14

Por. A. Kostrz-Kostecka, NFI na giełdzie, op. cit., s. 108-111.
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Do programu NFI w przeważającej większości włączono podmioty z branż
przemysłowych (ponad 80%) oraz przedsiębiorstwa budowlane (ok. 14%). Firm dużych, o zatrudnieniu przekraczającym 1000 osób było ok. 23%. Dane dotyczące struktury podmiotów uczestniczących w programie NFI przedstawia tabela 1.
Tabela 1.

Struktura wielkościowa spółek uczestniczących w programie NFI (według
branż i wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych)

Działy
gospodarki

Ogółem
(w%)

Do 200

Liczba zatrudnionych
201-500
501-1000

Przemysł

80,5

9,2

23,6

25,8

21,9

Budownictwo

14,6

1,4

6,1

5,9

1,2

Pozostałe

4,9

2,8

0,9

1,1

0,1

Razem

100

13,4

30,6

32,8

23,2

Ponad 1000

Źródło: M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, PWE, Warszawa 1998, s. 210 (za:
Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych, GUS, 1995).

4. Funkcjonowanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Kolejnym etapem NFI, który rozpoczął się 1995 r., była dystrybucja Powszechnych Świadectw Udziałowych15. Planowana na 12 miesięcy dystrybucja rozpoczęła się
22 listopada 1995 r. i została przeprowadzona przez sieć oddziałów PKO BP, w jej
wyniku świadectwa odebrało 96% osób uprawnionych. Rozpoczęcie dematerializacji
PŚU nastąpiło 3 czerwca 1996 r., a od dnia 15 lipca tegoż roku były one notowane na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Maksymalną cenę, jaką uzyskały
świadectwa na giełdzie to ok. 150 zł16.
Wymiana świadectw udziałowych na akcje NFI stanowiła jeden z najważniejszych procesów przewidzianych w ramach PPP, i rozpoczęła się 12 maja 1997 r., a
debiut giełdowy wszystkich funduszy miał miejsce 12 czerwca 1997 r17. Natomiast
15

16
17

PŚU były to specyficzne papiery wartościowe, które służyły do otrzymania, poza należnościami
pieniężnymi, akcji NFI. Gospodarcza istota świadectwa udziałowego sprowadzała się do zapewnienia
uprawnionym udziału w części prywatyzowanego majątku państwowego. Zważywszy na fakt, iż wiele
z uprawnionych osób nie posiadało ani kwalifikacji, ani dostatecznych możliwości do sprawnego zarządzania otrzymanym udziałem w majątku, przewidziano zastosowanie konstrukcji pośredniej w postaci NFI. Osoba uprawniona do otrzymania PŚU musiała spełnić trzy warunki (art. 31 ust. 1):
•
posiadać obywatelstwo polskie,
•
posiadać zameldowanie na pobyt stały w kraju,
•
mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rok danej emisji PŚU,
czyli do 31 grudnia 1994 r.
Por. M. Węglewski, Konfrontacja z podażą, „Gazeta Bankowa”, 24 listopada 1996, a także M.
Bonarowski, Świadectwa górą?, „Gazeta Bankowa”, 10 listopada 1996.
Szerzej w: A. Kostrz-Kostecka, Udany debiut, „Rzeczpospolita”, 13 czerwca 1997; A. KostrzKostecka, Dziś debiut na giełdzie, „Rzeczpospolita”, 12 czerwca 1997., a także: A. Kostrz-Kostecka
NFI dopuszczone do publicznego obrotu, „Rzeczpospolita”, 4 kwietnia 1997 r.
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zakończenie tych procesów, czyli dematerializacji i wymiany PŚU na akcje NFI,
nastąpiło 31 grudnia 1998 r. Jedynie 1,32% ogółu wydanych świadectw pozostało w
rękach nabywców w postaci materialnej.
Niemal od początku notowań NFI na giełdzie występował ciągły spadek kursów
ich akcji. Wartość indeksu NIF, będącego sumą kursów akcji wszystkich Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych, w pierwszym dniu notowania na GPW wyniosła ponad 170
zł pierwszego była jak dotąd najwyższa. Nigdy już indeks NIF nie osiągną takiego
poziomu. Po trzech latach obecności NFI na giełdzie, w połowie czerwca 2000 roku
indeks NIF osiągnął zaledwie 1/3 swej wartości pierwszego dnia notowania18.
Dla posiadaczy świadectw udziałowych w momencie wymiany ich na akcje NFI
rozpoczął się uwłaszczeniowy aspekt Programu. Posiadacze PŚU stając się akcjonariuszami funduszy nabyli prawo do części majątku narodowego. Jednak w rzeczywistości
prawo to miało charakter pośredni, gdyż bezpośrednimi właścicielami akcji spółek
były fundusze19.
Wszystkie działania, od momentu, gdy posiadacze świadectw udziałowych zaczęli je zamieniać na akcje NFI, określa się jako prywatyzacyjną fazę funduszy, jednego z kluczowych elementów wdrażania programu. Rozpoczęcie konwersji oznaczało,
ze obok Skarbu Państwa, dotąd jedynego właściciela, pojawili się nowi współwłaściciele – dotychczasowi posiadacze Powszechnych Świadectw Udziałowych. Zakończenie procesu prywatyzacji funduszy nastąpiło w momencie zakończenia dematerializacji
PŚU i ich wymiany na akcje NFI.
Kolejną, ostatnią już fazą realizacji Programu Powszechnej Prywatyzacji, jest
faza komercyjna, która obejmuje okres działalności NFI po ich prywatyzacji i będzie
trwała co najmniej do 2003 r., w którym to roku skończy się okres funkcjonowania
NFI w ramach PPP20.
Syntetyczną charakterystykę NFI z pierwszego dnia notowania akcji na giełdzie
(12 czerwca1997 r.) przedstawia tablica 2.
Dane te odzwierciedlają zróżnicowanie w ramach funduszy. Z punktu widzenia
liczby zatrudnionych i aktywów netto można wyróżnić fundusze „duże”, np. II NFI, i
„małe”, np. V NFI Victoria (wielkość aktywów netto) czy VIII NFI Octavia (liczba
zatrudnionych). Zróżnicowanie ze względu na wielkość jest wynikiem alokacji spółek,
która w istotny sposób rzutowała i nadal rzutuje na zarządzanie spółkami, w tym na
przyjęte przez nie strategie.
Od czasu alokacji struktura akcjonariatu wielu spółek podstawowych uległa
zmianie. Stało się tak przez odsprzedawanie części akcji zarówno przez fundusze, jak i
załogi oraz podnoszenie kapitału i obejmowanie nowych emisji akcji. Efektem działania funduszy jest również konsolidacja pakietów mniejszościowych akcji. Pierwszym
krokiem w tym kierunku była koncentracja pakietów akcji spółek parterowych przeprowadzona w październiku 1996 r. Wzięło w niej udział 6 funduszy: V NFI S. A.
Victoria, VI NFI S. A. Magna Polonia, VIII NFI S. A. Octavia, X NFI S. A. Foksal, XI
NFI S. A., XII NFI S. A. Piast. Przedmiotem konsolidacji były akcje tych spółek, dla
18
19
20

Por. komentarz M. Suflidy, „Rzeczpospolita”, 13 czerwca 1997, a także: PŚU na giełdzie – zbiorowa
pomyłka, „Gazeta Bankowa”, 17 sierpnia 1997.
Por. A. Kostrz-Kostecka, Od dziś wymiana świadectw udziałowych, „Rzeczpospolita”, 12 maja 1997 r.
Por. B. Wawrzyniak, NFI..., op. cit, s. 18-19.
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których fundusze uczestniczące w wymianie pełniły rolę funduszy wiodących. Polegało to na wymianie posiadanych 1,93% pakietów w pięciu różnych przedsiębiorstwach
na jeden 9,65% w jednej spółce, procesem tym objęto 162 przedsiębiorstwa.
Tabela 2.

Charakterystyka NFI za względu na liczbę zatrudnionych oraz wielkość
aktywów netto (I kwartał 1997 r.)

33
34
31
31
34
33

Liczba
zatrudnionych
20 655
34 923
27 276
22 845
21 791
20 600

Aktywa netto
(w mln)
412
459
345
405
299
328

34

23 569

378

31

11 639

347

32

16 521

370

32
31
33
32
32
34
487

26 582
23 487
22 829
27 501
16 782
21 084
338 084

464
401
382
378
374
401
5743

Fundusz

Liczba spółek

I NFI S. A.
II NFI S. A.
III NFI S. A.
IV NFI S. A. Progress
V NFI S. A. Victoria
VI NFI S. A. Magna Polonia
VII NFI S. A. im. Kazimierza
Wielkiego
VIII NFI S. A. Octavia
IX NFI S. A. im. E. Kwiatkowskiego
X NFI S. A. Foksal
XI NFI S. A.
XII NFI S. A. Piast
XIII NFI S. A. Fortuna
XIV NFI S. A. Zachodni
XV NFI S. A. Hetman
Razem

Źródło: B. Wawrzyniak, NFI...,op. cit., s 14; przyt. za: „Puls Biznesu”, wydanie specjalne, 12 czerwca
1997.

W wyniku tej operacji w portfelach inwestycyjnych każdego z sześciu funduszy
znajdują się obecnie dwa rodzaje spółek o pakietach mniejszościowych: 27 spółek z
większym pakietem akcji (po ok. 9,64%) i pozostałe, które nie wzięły udziału w wymianie akcji. Łącznie w 162 spółkach liczba akcjonariuszy wydatnie się zmniejszyła,
pozostał fundusz wiodący – z pakietem 33% akcji, drugi fundusz posiadający ok.
9,64% akcji oraz dziewięć funduszy z udziałem ok. 1,93%.
Konsolidacja nie wpłynęła w istotny sposób na zarządzanie spółkami, ale sprawiła, że fundusze, które w jej wyniku zostały właścicielami 9,64% akcji spółek, winne
one być bardziej zainteresowane ich losem i w pewien sposób wspierać działalność
funduszu wiodącego. W przypadku udziałów na poziomie 1,93%, przy nikłym wpływie na funkcjonowanie spółki, fundusze przy nadarzającej się okazji starały się je jak
najkorzystniej sprzedać.
Podczas konsolidacji fundusze starały się wybierać akcje przedsiębiorstw należących do branż, w których posiadały już pakiety większościowe akcji i które uznały

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych...

209

za atrakcyjne. Kolejna konsolidacja funduszy, ale już o mniejszym zakresie, miała
miejsce w lutym 1998 r21.
Inną drogą prowadzącą do wzmocnienia pozycji rynkowej jest łączenie dwóch
lub więcej słabych funduszy w jeden, silniejszy podmiot, który poprzez efekt synergii
jest bardziej atrakcyjny. Możliwość taką wykorzystał III NFI S. A. i XI NFI S. A. które
w wyniku fuzji stworzyły nowy fundusz Jupiter, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
31 grudnia 2000 r. Łączenie funduszy przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów
operacyjnych, a przede wszystkim bardzo wysokich kosztów wynagrodzenia firm
zarządzających. Fuzje mogą również sprzyjać bardziej efektywnemu zarządzaniu
portfelem, zarówno, jeśli chodzi o pakiety większościowe, jak i mniejszościowe.
Wpływają bezpośrednio na wzrost aktywów, gwarantując zwiększenie zainteresowania
potencjalnych inwestorów instytucjonalnych22.
Funduszami, które najszybciej, bo już od 1996 r. rozpoczęły proces wprowadzania do spółek inwestorów strategicznych, były: NFI Progress, NFI Magna Polonia, NFI
im. E. Kwiatkowski, NFI Fortuna i Zachodni NFI. Funduszami, które do końca 1999 r.
były najbardziej zaangażowane w sprzedaż pakietów większościowych spółek portfelowych były NFI Magna Polonia (13 spółek), Zachodni NFI (11 spółek), NFI Progress
(10 spółek), NFI im. E. Kwiatkowski i NFI XI (po 9 spółek). Transakcje zawarte przez
te fundusz stanowiły ponad połowę zawartych transakcji.
Największym zainteresowaniem inwestorów strategicznych cieszyły się spółki z
branży produkcji artykułów żywnościowych i napojów, produkcji tkanin, budownictwa
oraz produkcji z pozostałych produktów niemetalicznych. Łącznie w tych czterech
grupach branżowych zawarto prawie 60% transakcji23.
Od początku funkcjonowania programu NFI pakiety akcji należące do Skarbu
Państwa sprzedano w 115 spółkach, uzyskując z tego tytułu wpływy o łącznej wysokości ok. 745 mln. zł. W przypadku 112 spółek SP sprzedał wszystkie posiadane akcje.
Najwięcej spółek sprzedano w I NFI – 12, a najmniej w VII NFI, tylko dwie. Na koniec 2001 r. SP posiadał udziały w 381 spółkach należących do programu NFI, co
stanowi 74,4% udziału w ogólnej liczbie 512 spółek będących w programie. Udział SP
w kapitale zakładowym NFI kształtował się na koniec 2001 r. w przedziale 10,716,1%. Największe zaangażowanie na poziomie 16,12% dotyczy NFI Piast, natomiast
najmniejsze VII NFI24.
Poza Skarbem Państwa najwięcej akcji funduszy inwestycyjnych (stan na koniec
2000 r.) posiadał:
• BRE Bank S. A. (średnio 4,94%) w:XI NFI – ponad 32% akcji,
− V NFI Victoria – 14,97% akcji,
− I NFI – 11, 74% akcji.
• PZU wraz z zależnym PZU Życie posiada w trzech funduszach ponad 20% akcji:
− II NFI – 20%,
21
22
23
24

Por. M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, op. cit., s. 212-213, oraz M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, op. cit., s 66-467.
Raport MSP o prywatyzacji przedsiębiorstw w 2000 r., www.mst.gov.pl/publik/raport2000/
rozdz_2.html, s. 8.
Ibidem, s. 1.
Por „Dynamika przekształceń własnościowych” nr 51, grudzień 2001, s. 88-89.
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− IV NFI Progress – 21, 34%,
− IX NFI im. E. Kwiatkowskiego – 21, 71%.
• Bank Pekao S. A., który posiada w II NFI ponad 32% akcji, NIF Fund Holdings
PCC posiadający ponad 24% udziały w VI NFI Magna Polonia oraz Bank Austria
Creditanstalt, który ma ponad 38% akcji w XV Hetman25.
Szansą na poprawienie kondycji funduszy jest również skuteczne wyzbywanie
się nierentownych spółek przynoszących jedynie straty i pozostawienie w portfelu
dobrych firm o wysokiej płynności. W stan upadłości postawiono 75 spółek z programu, a proces likwidacji prowadzony był według stanu na koniec 2001 r. w 8 spółkach.
Liczba spółek postawionych przez NFI w stan likwidacji oraz w stan upadłości stanowiła na koniec 2001 r. 16% wniesionych przez Skarb Państwa spółek. Według danych
na koniec 2001 roku akcje 36 spółek uczestniczących w programie NFI weszły na
rynek publiczny: 26 spółek na GPW i 10 na rynek poza giełdowy CTO.
Długookresowa tendencja spadkowa NFI w ocenie rynku kapitałowego została
wyraźnie wyhamowana, co było szczególnie widoczne w IV kwartale 2001 r. Stopa
zwrotu na akcjach NFI w ciągu kilku miesięcy w drugiej połowie 2001 r. wynosiła w
przypadku NFI Fortuna 50%, NFI Kwiatkowski 33,5%, NFI Victoria 30%, w pozostałych funduszach poziom ten wahał się pomiędzy 2% a 27%. Powyższe tendencje
przypuszczalnie były efektem kontynuowanej przez fundusze strategii kupowania
własnych akcji w celu ich odsprzedaży lub umorzenia. Średnio fundusze skupiły ponad
10% swoich akcji, największymi pakietami dysponują NFI Hetman – 24%, NFI Progress – 20%, NFI Octavia – 19%, i NFI Kwiatkowski – 16%. Wartość rynkową akcji
przedstawia tabela 3.
Majątek funduszy na koniec 2001 r. mierzony wartością aktywów netto wyniósł
2904,2 mln zł i był o 82,5 mln zł. (tj. 2,8%) mniejszy niż w roku ubiegłym. Jednakże
spadek ten był zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich. W porównaniu do
roku 1997 spadek aktywów netto wyniósł 2839 mln zł, czyli o ponad 49%. W indywidualnych przypadkach fundusze odnotowały w roku 2001 wobec roku poprzedniego
wzrost aktywów netto.
Słabą stroną funduszy są przychody z inwestycji, gdyż mimo sukcesywnej
sprzedaży spółek parterowych i inwestowaniu gotówki w bezpieczne lokaty pieniężne i
papiery dłużne, które przynoszą zyski, przychody nie są wystarczające, aby pokryć
straty spółek będących w portfelach NFI. Na koniec 2001 r. przychody z inwestycji dla
wszystkich funduszy osiągnęły wartość ujemną 16,42 mln zł. Wyniki wszystkich NFI
ogółem w 2001 r. odnotowały stratę netto na poziomie 51,2 mln zł, co stanowi 37%
straty osiągniętej przez fundusze w 2000 r. Jednakże około połowy ogólnej liczby
funduszy na koniec 2001 r. osiągnęło dodatni zysk netto, w tym na uwagę zasługuje
zysk osiągnięty przez NFI Octavia na poziomie 44 885 tys. zł, który wypracowany
został w dużej mierze dzięki korzystnej sprzedaży pakietu akcji spółki parterowej (po
cenie kilkakrotnie powyżej wartości księgowej)26.

25
26

Ibidem, s. 88-89, oraz „Dynamika przekształceń własnościowych” nr 44, marzec 2000, s. 69-77.
Por. „Dynamika przekształceń własnościowych” nr 51, grudzień 2001, s. 91.
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Tabela 3.

Wartość rynkowa akcji NFI oraz aktywa netto – porównanie stanu
początkowego i z końca 2001 r.

Fundusz

I NFI S. A.
II NFI S. A.
IV NFI S. A. Progress
V NFI S. A. Victoria
VI NFI S. A. Magna
Polonia
VII NFI S. A. im. Kazimierza Wielkiego
VIII NFI S. A. Octavia
IX NFI S. A. im. E.
Kwiatkowskiego
X NFI S. A. Foksal
XII NFI S. A. Piast
XIII NFI S. A. Fortuna
XIV NFI S. A. Zachodni
XV NFI S. A. Hetman
NFI Jupiter (połączenie II
NFI I XI NFI)
Razem

30 056
30 056
30 056
30 056

Wartość
rynkowa
akcji w mln
zł. (stan na
31.12.2001)
85,36
56,51
122,03
61,62

30 056

130,74

328

200

30 056

53,80

378

107

30 458

298,49

347

331

30 056

207,39

370

318

30 056
30 458
30 056
30 056
30 056

103,09
37,46
117,22
124,73
127,14

464
382
378
374
401

146
101
185
211
131

60 112

252,47

746

414

1778,05

5743

2 904

Liczba akcji
w tys. sztuk
(stan na
31.12.2001)

Aktywa netto
w mln (stan
na 01.041997)

Aktywa netto
w mln (stan
na
31.12.2001)

412
459
405
299

184
146
190
135

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Dynamika przekształceń własnościowych” nr 51, grudzień
2001, s. 90 oraz B. Wawrzyniak, NFI...,op. cit., s 14.

5. Podsumowanie
Narodowe Fundusze Inwestycyjne są specyficzną, polską konstrukcją wykorzystaną w ramach Powszechnego Programu Prywatyzacji, pozwalającą zaliczyć ja do
grup kapitałowych. Sprawują bowiem strategiczny zarząd nad przedsiębiorstwami
stanowiącymi około połowy wartości ich aktywów, spełniają także kryteria ustawy o
rachunkowości, obligujące grupy kapitałowe do sporządzania bilansów skonsolidowanych.
Pierwszy rok funkcjonowania NFI był zarazem ostatnim, w którym większość
zadań funduszy miała charakter uniwersalny, co wynikało z obowiązku wprowadzenia
na GPW. Od roku 1998 następowało różnicowanie się funduszy oraz metod zarządzania nimi, będące konsekwencją realizacji odmiennych i stale różnicujących się strategii27.

27

Por. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w Polsce, op. cit., s. 78-480.
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Podsumowanie efektów kilkuletniej już działalności NFI skłania do stwierdzenia, iż nie w pełni potwierdziły się oczekiwania co do powodzenia PPP. Zainteresowanie programem osiągnęło swój szczyt w okresie dystrybucji PŚU a następnie przy
wymianie świadectw na akcje NFI, aby następnie wyraźnie spaść. Nie nastąpiło spodziewane przez obywateli uwłaszczenie – wartość PŚU była minimalna i dla przeciętnego obywatela praktycznie nie odczuwalna. Prywatyzacja przekazanego do NFI
majątku Skarbu Państwa również nie nastąpiła w takim zakresie jak oczekiwano, Skarb
Państwa nadal ma znaczący udział w majątku funduszy obok innych podmiotów będących również Spółkami SP jak Pekao S. A., czy PZU.
Zauważalne są osiągnięcia w restrukturyzacji większości przedsiębiorstw, które
weszły w skład NFI, choć przy uwzględnieniu kosztów m.in. doradztwa, zapewne
okazałoby się, że można było te same efekty uzyskać mniejszym nakładem28.
Potężne i sprawne grupy kapitałowe, jakimi mogły stać się NFI, prawdopodobnie nie powstaną, przypuszczalnie znacznie bardziej nabiorą one cech charakterystycznych dla typowych funduszy inwestycyjnych.
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Nowe regulacje podatkowe umów leasingowych
w Polsce – wybrane problemy
Leasing jest formą umożliwiającą korzystanie ze środków produkcji bez wcześniejszego ich zakupu i stanowi alternatywę dla tradycyjnych źródeł finansowania
(kredytu bankowego, pożyczki, sprzedaży na raty). Koncepcja leasingu opiera się na
założeniu, ze przedmiot leasingu zapewnia zysk użytkownikowi, a nie właścicielowi.
W związku z tym finansujący (leasingodawca) spodziewa się, że korzystający (leasingobiorca) poprzez racjonalne wykorzystanie przedmiotu leasingu wygenerują strumienie przychodów, które pokryją opłaty leasingowe oraz zapewnią zysk obu stronom
transakcji. Wystąpi wówczas proces „samofinansowania leasingu”. Możliwość realizacji tej koncepcji jest jednak uwarunkowana głównie rozwiązaniami systemu podatkowego oraz przyjętymi zasadami amortyzacji. Celem artykułu jest przedstawienie
obowiązujących od 1 październik 2001 roku regulacji podatkowych umów leasingowych oraz wskazanie korzyści płynących z tych regulacji dla stron transakcji leasingowych.
Przy podejmowaniu decyzji o źródłach finansowania inwestycji, należy
uwzględniać szereg czynników m.in.: rozpatrzyć sytuację firmy, w której obecnie się
znajduje, porównać oferty różnych firm leasingowych i instytucji kredytowych (o
efektywności rozwiązania decydują warunki możliwe do uzyskania w banku lub firmie
leasingowej w toku negocjacji przedumownych), zwrócić uwagę na regulacje cywilnoprawną, bilansową, warunki umów leasingowych, uwzględnić czynniki makroekonomiczne. Przede wszystkim, należy jednak zwrócić uwagę na aspekt podatkowy, bowiem trafny wybór źródła finansowania może skutkować osiągnięciem oszczędności
podatkowych (szczególnie przy leasingu operacyjnym, który dominuje na polskim
rynku leasingowym), na co najczęściej wskazują firmy wybierające leasing jako źródło
finansowania inwestycji (rys. 1).
Wartości nominalne leasingu wskazują, że jest to droga forma finansowania, ale
pełny obraz opłacalności pojawia się po uwzględnieniu aspektu podatkowego – czemu
służy rachunek opłacalności leasingu, który pozwala określić efektywność ekonomiczną inwestycji (maksymalizacja korzyści) i efektywność finansową (minimalizacja
wydatków) inwestycji finansowanej poprzez leasing. Należy też pamiętać o tym, iż
firmy leasingowe chcąc pozyskać klienta wskazują zalety leasingu, często jednak nie
informują o wadach i ryzyku w przypadku finansowania za pomocą tej formy.
Obciążenia podatkowe leasingobiorców mają jednak fundamentalne znaczenie
dla rachunku opłacalności leasingu i rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Aby
stymulować wzrost wykorzystania leasingu jako źródła finansowania inwestycji należy
stworzyć właściwe zaplecze prawno-podatkowe i dostosować je do warunków rynkowych. Brak jasnych i spójnych regulacji podatkowych, cywilnoprawnych i bilanso-
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wych może bowiem hamować rozwój leasingu, co nie sprzyja rozwojowi gospodarki,
która z racji swoich potrzeb restrukturyzacyjnych wymaga znacznych inwestycji w
kapitał rzeczowy. Dotychczasowy niestabilny system podatkowy uzależniał popyt na
usługi leasingowe od decyzji i interpretacji przepisów podatkowych dokonywane przez
organy skarbowe, Naczelny Sąd Administracyjny, czy Sąd Najwyższy. Rozpoczęte w
2000 roku „porządkowanie” regulacji dotyczących umów leasingowych poprawiły
sytuację stron transakcji leasingowych, choć nadal nie zostały usunięte niespójności
między regulacjami cywilnoprawnymi oraz podatkowymi i regulacjami na gruncie
ustawy o rachunkowości.
Rysunek 1. Przyczyny wyboru leasingu przez klientów firm leasingowych spośród
alternatywnych form finansowania
inna przyczyna
potrzeba wykorzystywania przedmiotu tylko przez
określony czas

4%
1%

brak zdolności kredytowej

2%

ulgi podatkowe

2%

łatwy dostęp

2%

korzystniejsze od kredytu
jedyna forma umożliwiająca transakcję

4%
5%

dobra znajomość przedstawicielstwa firmy leasingowej

6%

dobre doświadczenie z leasingiem w przeszłości

6%

krótki okres realizacji transakcji
zbyt uciążliwa procedura załatwiania kredytu
brak wolnych własnych środków finansowych
możliwość zaliczania rat w koszty działalności

10%
12%
36%
50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy – memorandum informacyjne, Wrocław 1997, s. 17.
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1. Regulacja podatkowa leasingu1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updf) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updp) i ustawa o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym2 uregulowały szczegółowo opodatkowanie stron umów leasingowych. Regulacje dotyczą przede wszystkim sposobu rozliczenia w okresie trwania
umowy przychodów i kosztów, w tym odpisów amortyzacyjnych, a także rozliczeń po
zakończeniu umowy, odmiennych w zależności od tego, czy przedmiot leasingu przechodzi na własność korzystającego, będzie oddany mu do dalszego korzystania czy
przekazywany osobie trzeciej.
Nowela weszła w życie zasadniczo 1 października 2001 r. i ma zastosowanie do
umów leasingu zawartych od tego dnia. Do umów najmu lub dzierżawy rzeczy lub
praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze zawartych przed dniem jej
wejścia w życie stosowane będą stare, często niejednoznaczne przepisy. Część przepisów weszła w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2002 r. i tak z początkiem roku obowiązuje podwyższony limit dla wartości samochodu osobowego, przy której odpisy
amortyzacyjne i składki ubezpieczeniowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Limit
ten do końca 2001 roku wynosił 10.000 EUR i został podniesiony do 20.000 EUR.
W obu ustawach nowe przepisy o leasingu znajdują się w nowych rozdziałach
zatytuowanych: „Opodatkowanie stron umowy leasingu”. Uwzględniono w nich rozwiązania wprowadzone do kodeksu cywilnego (nowe art. 7091-70918), w tym dotyczące nazewnictwa. Zamiast „leasingodawca” i „leasingobiorca” jest „finansujący” i
„korzystający”.
Ustawy podatkowe za umowę leasingu, przyjmują umowę nazwaną tak w
kodeksie cywilnym, a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron, zwana
„finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo do używania i pobierania
pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne, a także grunty3. Podstawowym okresem umowy jest ten, na jaki umowa
zastała zawarta, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub o jaki może
być skrócona.
W ustawowym słowniczku pojęć związanych z funkcjonowaniem umów leasingowych wyjaśniono m.in. pojęcia: odpisy amortyzacyjne (przez odesłanie do art. 22a22m updf i art. 16a-16m updp); normatywny okres amortyzacji; rzeczywista wartość
netto (wartość początkowa zaktualizowana minus suma odpisów amortyzacyjnych);
hipotetyczna wartość netto (wartość początkowa minus odpisy amortyzacyjne z
uwzględnieniem współczynnika 3 w odniesieniu do środków trwałych oraz trzykrotnie
skróconych odpisów amortyzacyjnych – w odniesieniu do wartości niematerialnych i
prawnych); spłata początkowa (faktycznie otrzymana przez finansującego w opłatach
ustalonych w umowie równowartość wartości początkowej w podstawowym okresie
1
2

3

Według stanu prawnego po 1 października 2001 roku.
Por.: Ustawa z dnia 06.09.2001 o zmianie ustaw: o podatku dochodowym osób fizycznych, o podatku
dochodowym osób prawnych oraz podatku od towarów i usług oraz akcyzy, Dz. U. nr 106 poz. 1150
(ustawa weszła w życie 01.10.2001 oraz częściowo 01.01.2002).
Zob.: Z. Huszcz, Umowa leasingu, „Monitor Prawniczy” nr 2/2001, s. 76.
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leasingu). Powyższy słowniczek wyrazów ustawowych wprowadzony przez nowelę do
ustaw podatkowych różni się od dotychczas funkcjonującego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub
dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron (Dz. U. nr 28,
poz. 129).
Warto zauważyć, iż definicja umowy leasingu w ustawach podatkowych jest
szersza niż w Kodeksie cywilnym. Przedmiotem leasingu wg Kodeksu cywilnego
mogą być jedynie rzeczy, zaś w ustawach podatkowych środki trwałe, grunty oraz
podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne4. Jeszcze szerszą definicję
„umowy leasingu” zawiera znowelizowana ustawa o rachunkowości – wywoła to
różnice w kwalifikowaniu umów dla celów podatkowych i celów bilansowych i zmusi
firmy do prowadzenia podwójnej księgowości (podatkowej i bilansowej). Rozbieżności miedzy regulacją cywilnoprawna, podatkową i rachunkową można wskazać więcej
np.: Kodeks cywilny zakłada „nieodpłatną opcję przeniesienia własności”, w ustawach
podatkowych brak takiej możliwości. Ponadto warto zauważyć, iż dokonana regulacja
cywilnoprawna odbiega znacznie od umowy leasingu ukształtowanej przez zwyczaj i
przepisy podatkowe. Wystarczy tu wskazać kilka obszarów np.: poza cywilnoprawną
definicją leasingu pozostały prawa majątkowe, zespoły środków produkcyjnych lub
zorganizowane przedsiębiorstwa, podobnie leasing powierniczy oraz leasing rzeczy nie
będących własnością finansującego. Nadal pozostały niewyjaśnione kwestie w zakresie
funkcjonowania np.: leasingu zwrotnego czy producenckiego, czy problemy dotyczące
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz zabezpieczenia leasingobiorcy
(korzystającego) na wypadek upadłości leasingodawcy. Oznacza to, iż poza regulacją
kodeksową pozostanie szereg funkcjonujących w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Sytuacja ta oznacza, iż nadal podmioty gospodarcze będą funkcjonowały w
warunkach niepewności obrotu gospodarczego, co negatywnie wpływać będzie na
podejmowanie decyzji o wykorzystaniu leasingu. Leasing w Polsce wciąż może więc
stanowić niewykorzystaną szansą przyspieszenia rozwoju gospodarki, w tym zwiększenia wpływów budżetowych.
Kryteria jakie musi spełnić umowa leasingowa w świetle nowych regulacji różnią się od przyjętych w ww. Rozporządzeniu Ministra Finansów z 1993 r. Nowelizacje
ustaw podatkowych wskazują, iż umowa leasingu musi spełniać dwa warunki:
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, dla nieruchomości czas trwania takiej
umowy nie może być krótszy niż 10 lat, a dla pozostałych – czas umowy stanowi
co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji
2. Suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o podatek VAT odpowiada co
najmniej wartości początkowej oddanych w leasing ST lub WNiP. Do sumy opłat
nie zalicza się: płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są
wyodrębnione z opłat leasingowych; podatków, w których obowiązek podatkowy
ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych oraz
składek ubezpieczeniowych tych środków, jeśli w umowie zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar podatków i składek niezależnie od opłat za używanie;
kaucji określonej w umowie, wpłaconej finansującemu przez korzystającego5
4
5

Zob.: B. Ogrodowczyk, Nowe przepisy podatkowe, „Rachunkowość” nr 11/2001, s. 685.
Por.: H. Litwińczuk, Nowe zasady opodatkowania leasingu, „Przegląd Podatkowy” nr 9/2001, s. 8.
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Nawet jeśli wskazane dwa kryteria umowa spełnia, obowiązują odmienne zasady rozliczania przychodów i kosztów, jeśli finansujący korzysta ze zwolnień podmiotowych przewidzianych w: art. 6 updp (wymienia się tam jako zwolnionych z daniny
m.in. skarb państwa, NBP, jednostki budżetowe, fundusze inwestycyjne i fundusze
emerytalne, ZUS, Agencję Rynku Rolnego); przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych i o spółkach z udziałem zagranicznym6.
Ponadto umowy, które wskazanych kryteriów nie spełniają, będą traktowane w
zakresie podatkowych skutków tak samo jak umowy najmu lub dzierżawy.
Nowelizacja ustaw podatkowych przewiduje różne skutki podatkowe zawartej
umowy leasingowej w zależności od tego, która ze stron: finansujący czy korzystający
amortyzują przedmiot leasingu oraz od sposobu zakończenia umowy leasingu. Zgodnie
z obowiązującymi regulacjami po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy
leasingu istnieją trzy możliwości zakończenia umowy leasingu: po pierwsze – przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego, po drugie – oddanie tego
przedmiotu korzystającemu do dalszego używania, po trzecie – finansujący może
sprzedać go komu innemu, wypłacając korzystającemu kwotę określoną w umowie.
Poniżej zostaną przedstawione konsekwencje podatkowe poszczególnych wariantów.

2. Skutki podatkowe umów leasingu, gdy amortyzacja przysługuje
finansującemu
W zależności od sposobu zakończenia podstawowego okresu umowy leasingowej, poniżej przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe w poszczególnych
wariantach.
Tabela 1. Przychody i koszty ich uzyskania dla leasingobiorcy i leasingodawcy, gdy
amortyzacja przysługuje korzystającemu

PRZYCHODY

KOSZTY UZYSKANIA
PRZYCHODÓW

6

Ibidem, s. 10.

FINANSUJĄCY
• opłaty wstępne, prowizje i
opłaty manipulacyjne
• opłaty leasingowe ustalone w
umowie leasingu w podstawowym okresie umowy
• odpisy amortyzacyjne wg
metody liniowej lub degresywnej (nie może stosować amortyzacji przyspieszonej)

KORZYSTAJĄCY

• opłaty wstępne, prowizje,
opłaty manipulacyjne
• opłaty leasingowe ustalone w
umowie leasingu w podstawowym okresie umowy
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Warunki umowy:
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, dla nieruchomości czas trwania
takiej umowy nie może być krótszy niż 10 lat, a dla pozostałych – czas umowy
stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji
2. Suma ustalonych w umowie opłat odpowiada co najmniej wartości początkowej oddanych w leasing ST lub WniP *
Finansujący nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym.
Tabela 2. Wariant 1: Finansujący sprzedaje przedmiot umowy korzystającemu

PRZYCHODY

FINANSUJĄCY
• Cena określona w umowie,
pod warunkiem iż nie będzie ona niższa od hipotetycznej wartości netto7
przedmiotu leasingu
• Jeśli cena w umowie jest
niższa od hipotetycznej
wartości netto wówczas
przychód jest ustalany jako
wartość rynkowa z
uwzględnieniem stanu i
stopnia zużycia, czasu i
miejsca odpłatnego zbycia

KOSZTY UZY- • Rzeczywista wartość netto,
SKANIA
czyli niezamortyzowana
PRZYCHODÓW
część przedmiotu leasingu

Tabela 3.

• Nabycie przedmiotu leasingu jest
wydatkiem inwestycyjnym, który
stanowić będzie wartość początkową ŚT, od której korzystajacy jako
właściciel będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych

Wariant 2: Finansujący oddaje korzystającemu przedmiot umowy
do dalszego używania

PRZYCHODY
KOSZTY UZYSKANIA
PRZYCHODÓW

7

KORZYSTAJĄCY

FINANSUJĄCY
• Opłaty za dalsze używanie przedmiotu leasingu
• Odpisy amortyzacyjne

KORZYSTAJĄCY
• Opłaty za dalsze używanie
przedmiotu leasingu

Hipotetyczna wartość netto jest to wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o odpisy
amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3
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Wariant 3: Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu osobie trzeciej, a
korzystającemu wypłaca uzgodnioną kwotę

PRZYCHODY

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

FINANSUJĄCY
• Wartość sprzedaży, która
musi odpowiadać wartości
rynkowej przedmiotu leasingu
• rzeczywista wartość netto,
czyli niezamortyzowana
część ŚT lub prawa
• wysokość różnicy między
rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością
netto sprzedawanego ŚT
lub prawa

KORZYSTAJĄCY
• wysokość różnicy między rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto sprzedawanego
ŚT lub prawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i Ustawy o
podatku osób fizycznych.

3. Skutki podatkowe umów leasingu, gdy amortyzacja przysługuje
korzystającemu
Warunki umowy (warunki muszą być spełnione łącznie):
1.
2.

Umowa została zawarta na czas oznaczony,
Suma ustalonych w umowie opłat, POMNIEJSZONA O NALEŻNY PODATEK VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej oddanych w leasing
ŚT lub WniP (* jak w poprzednim wariancie)
3.
Umowa zawiera postanowienie, że korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu.
4.
Według tego wariantu określane są również skutki podatkowe:
• gdy finansujący korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym,
• gdy przedmiotem leasingu są grunty, które nie podlegają amortyzacji.
W tym rodzaju leasingu opłata leasingowa składa się z dwóch części tj. z opłaty
kapitałowej, która stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu oraz opłaty finansowej
(odsetkowej), która jest spłatą oprocentowania, a także obejmuje wynagrodzenie dla
finansującego, opłaty manipulacyjne, prowizje.
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Przychody i koszty ich uzyskania dla leasingobiorcy i leasingodawcy, gdy
amortyzacja przysługuje korzystającemu

PRZYCHODY

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

FINANSUJĄCY
• Finansowa część opłaty
leasingowej ustalona w
umowie leasingu w podstawowym okresie umowy

KORZYSTAJĄCY

• Finansowa część opłaty leasingowej ustalona w umowie leasingu w podstawowym okresie
umowy
• Odpisy amortyzacyjne wg zasad
ogólnych w okresie trwania
umowy

W zależności od sposobu zakończenia podstawowego okresu umowy leasingowej, poniżej przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe w poszczególnych
wariantach.
Tabela 6.

Wariant 1: Finansujący sprzedaje przedmiot umowy korzystającemu

PRZYCHODY

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Tabela 7.

FINANSUJĄCY
• Cena określona w umowie, nawet
wówczas gdy cena będzie niższa od
wartości rynkowej – w umowie sprzedaży, cena może być ustalona na poziomie tzw. „symbolicznej złotówką”
• Generalnie k.u.p nie występują –
wyjątek: występuje różnica między
wydatkiem na nabycie przedmiotu leasingu a faktycznie spłaconą przez korzystającego wartością początkową

KORZYSTAJĄCY

Wariant 2: Finansujący oddaje korzystającemu przedmiot umowy
do dalszego używania

PRZYCHODY
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

FINANSUJĄCY
• Opłaty za dalsze używanie przedmiotu leasingu

KORZYSTAJĄCY

• Opłaty za dalsze używanie przedmiotu leasingu
• Odpisy amortyzacyjne

Warto również zwrócić uwagę, na konsekwencje podatkowe wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy leasingu. Otóż w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy
leasingu, o czym decydują przepisy kodeksu cywilnego, przedmiot umowy „wraca” do
finansującego, który ma obowiązek określenia wartości początkowej przed zawarciem
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pierwszej umowy leasingu pomniejszoną o spłatę wartości i sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Przy czym pojawia się problem zawarcia kolejnej umowy
leasingowej. Zgodnie bowiem z regulacja kodeksową, przez umowę leasingu „finansujący, zobowiązuje się, w zakresie swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu
do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie
pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przez finansującego”. W sytuacji rozwiązania umowy leasingu przed jej zakończeniem, finansujący
nie mógłby zgodnie z k.c. powtórnie zawrzeć umowy leasingu, gdyż trudno byłoby
zobowiązać się do nabycia rzeczy od oznaczonego przez korzystającego zbywcy.
Ponadto mógłby pojawić się problem ze spełnieniem warunku, iż suma ustalonych w
umowie opłat pomniejszona o podatek VAT powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej oddanych w leasing ST lub WNiP, skoro część opłat wniósł korzystający z którym rozwiązano umowę leasingu.
Tabela 8.

Wariant 3: Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu osobie trzeciej, a
korzystającemu wypłaca uzgodnioną kwotę
FINANSUJĄCY

PRZYCHODY

• Wartość sprzedaży, która musi
odpowiadać wartości rynkowej
przedmiotu leasingu

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

• różnica między wydatkiem na nabycie przedmiotu leasingu a faktycznie
spłaconą przez korzystającego wartością początkową
• kwota wypłacona korzystającemu z
tytułu spłaty wartości przedmiotu leasingu

KORZYSTAJĄCY
• kwota otrzymana od
finansującego tytułu
spłaty wartości przedmiotu leasingu w dniu
jej otrzymania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i Ustawy o
podatku osób fizycznych.

Ponadto należy zauważyć, iż umowy zawarte na czas nieoznaczony, albo na czas
oznaczony ale nie spełniające opisanych powyżej warunków podatkowo uznawane są
za umowy najmu bądź dzierżawy.

4. Konsekwencje podatkowe umów leasingu samochodów osobowych
Ustawodawca przewidział również odrębne regulacje jeśli chodzi o leasing samochodów osobowych, których udział w leasingowanych przedmiotach jest znikomy.
Przyczyn takiej sytuacji upatrywano właśnie w niekorzystnych rozwiązaniach podatkowych.

224

Magdalena Rękas

Nowe regulacje podatkowe mają zmienić tą sytuację i ułatwić zawieranie umów
leasingu samochodów osobowych. Korzystną zmianą jest bowiem umożliwienie podatnikom, którzy używają samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu,
gdzie amortyzacji dokonuje finansujący, zaliczania do kosztów uzyskania przychodu
opłatę leasingową w pełnej wysokości (przed 01.10.2001 r. koszty uzyskania przychodu były limitowane do wysokości przemnożenia liczby faktycznie przejechanych
kilometrów przez obowiązująca stawkę za 1 kilometr przebiegu).
Najistotniejszą jednak zmianą jest zwiększenie, jeśli chodzi o podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych – z 10.000 do 20.000 EUR limitu wartości samochodu osobowego, do której możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i płaconych za nie składek na ubezpieczenie.
Tabela 9.

Wariant 1: Amortyzacji dokonuje finansujący

KORZYSTAJĄCY

FINANSUJĄCY

PRZYCHODY

Opłaty
leasingowe

KOSZTY UZYSKANIA
PRZYCHODU

PODATEK VAT

• Odpisy amortyzacyjne od
wartości nie większej niż
10.000 EUR do końca
2001 r. oraz 20.000 EUR w
latach następnych
•

• Podatek naliczony przy
zakupie samochodu – do
odliczenia

• Opłaty leasingowe
• Koszty eksploatacji
• Składki ubezpieczeniowe
od wartości nie większej
niż 10.000 EUR do końca
2001 r. oraz 20.000 EUR w
latach następnych

• Bez prawa do odliczenia,
dlatego też podatek VAT
zwiększa wartość raty leasingowej stanowiącej
koszt uzyskania przychodu

Ponadto firmy leasingowe od 01.10.2001 mogą odliczać podatek VAT zawarty
w cenie samochodu osobowego, jeśli kupiły je w celu odsprzedaży lub oddania w
leasing, jeśli usługi leasingowe stanowią przedmiot działalności podatnika – oznacza to
iż po latach zniesiono podwójne obciążenie podatkiem VAT (raz w cenie pojazdu, raz
w poszczególnych opłatach leasingowych).
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Tabela 10. Wariant 2: Amortyzacji dokonuje korzystający

KORZYSTAJĄCY

FINANSUJĄCY

PRZYCHODY

KOSZTY UZYSKANIA
PRZYCHODU

PODATEK VAT

• Podatek naliczony przy
zakupie samochodu – do odliczenia

Finansowa część
opłaty leasingowej

• Finansowa część opłaty
leasingowej
• Koszty eksploatacji
• Składki ubezpieczeniowe
od wartości nie większej
niż 10.000 EUR do końca
2001 r. oraz 20.000 EUR
w latach następnych
• Odpisy amortyzacyjne od
wartości nie większej niż
10.000 EUR do końca
2001 r. oraz 20.000 EUR
w latach następnych

• Bez prawa do odliczenia –
podatek VAT zwiększa wartość początkową przedmiotu
leasingu, co zwiększa wysokość odpisów amortyzacyjnych z

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i Ustawy o
podatku osób fizycznych.

5. Skutki podatkowe umów leasingu samochodu w podatku od towarów i
usług
Ustawa jaka weszła w życie 01.10.2001 r. unormowała również podatkowe
skutki leasingu w ustawie o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia lub zwrot
różnicy podatku należnego będzie przysługiwał w razie nabycia przez podatnika VAT
samochodu osobowego oraz innego samochodu o dopuszczalnej ładowności do 500
kg, jeśli odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu
tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika (zmieniony art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy o VAT).
Prawo do obniżenie kwoty albo zwrot różnicy podatku należnego będzie przysługiwać, gdy podatnik nabywa towary w celu oddania ich w odpłatne używanie na
podstawie umowy leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a więc gdy towarem rozporządzono w
sposób nie pozwalający na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu podatku dochodowego (nowy pkt 5 w ust. 2 art. 25 ustawy
o VAT).
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Ponadto, Minister Finansów został upoważniony do określenia wypadków, gdy
przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób
trzecich może być traktowane na równi z ich zakupem, oraz do określenia zasad zwrotu różnicy tego podatku.

6. Zakończenie
W raporcie Konferencji Przedsiębiorstw Leasingowych na temat rynku leasingowego w Polsce z 2001 roku wskazano, iż w Europie blisko 20% inwestycji jest
finansowanych poprzez leasing. W Polsce wskaźnik ten nie przekroczył 8%. Przyczyn
takiej sytuacji należy poszukiwać w braku jasnych i spójnych regulacji podatkowych
leasingu w latach dziewięćdziesiątych. Fakt ten sprawił, iż wielu potencjalnych leasingobiorców rezygnowało z możliwości wykorzystania leasingu. Było to bowiem źródło
finansowania obciążone specyficznym ryzykiem, związanym z możliwością narażenia
się na niekorzystne interpretacje urzędników podatkowych, którzy szczególnie często
kwestionowali ważność umów leasingowych oraz prawidłowość rozliczeń podatkowych umów leasingowych. Dowodem tego zjawiska jest również szereg spraw toczących się w Naczelnych Sądach Administracyjnych w całej Polsce oraz orzeczeń Sądu
Najwyższego.
Dokonana w 2001 roku regulacja podatkowa (obowiązująca w stosunku do
umów zawartych po 01.10.2001 r.) poprawiła sytuację podmiotów gospodarczych
wykorzystujących leasing jako źródła finansowania inwestycji i pozyskiwania tą drogą
nowoczesnych środków trwałych, technologii itd. Regulacja to, wyjaśniła szereg
kwestii związanych z funkcjonowaniem leasingu, które dotychczas budziły kontrowersje i narażały firmy korzystające z leasingu na spory z organami podatkowymi.
W funkcjonujący przed 01.10.2001 r. systemie podatkowym w zakresie opodatkowania stron transakcji leasingu trudno było doszukać się kompromisu miedzy interesem Skarbu Państwa a potrzebami rynku. System ten skonstruowany był głównie z
myślą o interesie publicznym, bez należytego uwzględnienia potrzeb właściwego
funkcjonowania i rozwoju sektora usług leasingowych. Wprowadzone rozwiązania
prawno-podatkowe przed wszystkim ograniczyły ryzyko tkwiącego w braku precyzyjnych uregulowań podatkowych. Tym samym umożliwiono stronom transakcji leasingowych przeprowadzenie rachunku opłacalności leasingu z uwzględnieniem aspektów
podatkowych jeszcze przed zawarciem umowy leasingowej oraz porównanie leasingu
z innymi formami finansowania inwestycji. Ustawodawca jednoznacznie określił
skutki podatkowe jakie powstają po zakończeniu trwania umowy leasingu w zależności
od sposobu jej zakończenia, co do tej pory wzbudzało szereg kontrowersji i często
prowadziło do rozbieżnych interpretacji organów podatkowych.
Regulacje na gruncie podatku od towarów i usług wyjaśniły sporne kwestie w
zakresie zasad rozliczenia podatku VAT w przypadku samochodów osobowych. Dotychczas Polska stanowiła ewenement na skalę światowo, gdyż udział samochodów
osobowych w łącznej wartości leasingowych środków trwałych waha się od 0,2-0,4%
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podczas gdy w krajach Unii Europejskiej samochody osobowe stanowią blisko 30%8.
Nowa regulacja powinna poprawić tą niekorzystną sytuację. Wprowadzone regulacje
zezwalają firmom leasingowym na obniżenie lub zwrot różnicy podatku należnego w
razie nabycia przez nich samochodu osobowego oraz innego samochodu o dopuszczalnej ładowności do 500 kg przeznaczonego następnie do odpłatnego użytkowania.
Oznacza to iż po latach zniesiono podwójne obciążenie podatkiem VAT (raz w cenie
pojazdu, raz w poszczególnych opłatach leasingowych).
Natomiast najważniejsza zmiana dla korzystających z leasingu samochodów, to
podwyższenie limitu dla wartości samochodu osobowego, przy której odpisy amortyzacyjne i składki ubezpieczeniowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Limit ten do
końca 2001 roku wynosił 10.000 EUR i został podniesiony do 20.000 EUR. Zmiana
regulacji podatkowych powinna więc pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie leasingiem samochodów osobowych.
Pobudzenie sektora usług leasingowych wiązać się jednak będzie z poprawą
ogólnych warunków rynkowych (tj. wzrost popytu globalnego, spadek inflacji i stóp
procentowych, wzrost skłonności do inwestowania). Możliwość stosowania przyspieszonej amortyzacji i zmniejszanie stawek podatkowych w kolejnych latach to rozwiązania pożądane, które powinny stymulować rozwój rynku usług leasingowych. Rozwiązania te pozwalają leasingobiorcy w początkowych latach intensywnie pomniejszać
wielkości zasobów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a przez to
osiągać lepsze wyniki i umacniać swoja pozycją na rynku. Niezwykle istotną kwestią
dla stron transakcji leasingowych jest amortyzacja przedmiotów leasingu. Stawki
amortyzacyjne powinny więc wynikać z okresu leasingowego, zaś strony transakcji
powinny mieć możliwość stosowania amortyzacji przyspieszonej. Firmy leasingowe
często podkreślają, iż środki trwałe leasingowane są wykorzystywane znacznie bardziej intensywnie niż przeciętne normy. Koniecznością staje się więc ustalenie maksymalnych wskaźniki przyspieszenia amortyzacji i zróżnicowanie tzw. „podstawowych
okresów umów” w zależności od przedmiotu umowy aby umożliwić pozytywne proinwestycyjne oddziaływanie leasingu.
Powyższe rozwiązania stosowane powszechnie w krajach Unii Europejskiej
przyniosły wzrost wykorzystania usług leasingowych. Rozważając ich wykorzystanie
w skali makroekonomicznej zauważono, iż nie powodują one radykalnego obniżenia
dochodów budżetowych z uwagi na zaniżenie podstawy opodatkowania, gdyż zostanie
to zrekompensowane wzrostem podatku dochodowego od zwiększonego zysku zarówno u leasingodawcy, a także u leasingobiorcy. Korzystający na skutek przyspieszonego
umorzenia w dalszym okresie czasu będzie płacił wyższe podatki i to z dwóch powodów: koszty uzyskania przychodu nie będą obejmować amortyzacji przedmiotu leasingu oraz zysk ogółem wzrośnie dzięki wykorzystaniu przedmiotu leasingu. Ponadto
rozwiązanie amortyzacji przyspieszonej z punktu widzenia impulsu inflacyjnego są
bezpieczniejsze niż obniżanie stopy procentowej.
Właściwie skonstruowany system obciążeń podatkowych stron transakcji leasingowych jest więc narzędziem umożliwiającym osiągnięcie określonych celów gospodarczych i społecznych. Dla rozwoju leasingu w Polsce konieczne jest dostosowanie
przepisów prawa podatkowego do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i wychodze8
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nie naprzeciw oczekiwaniom rynku. Należy bowiem pamiętać, iż instytucja ta posiada,
nie tylko znaczenie ekonomiczne, ale i społeczne, ponieważ firmy leasingowe ułatwiają rozwój firm, a to może zaowocować wzrostem miejsc pracy. Ponadto firmy użytkując środki produkcji wytwarzają dobra służące zaspakajaniu potrzeb – będąc płatnikami podatku VAT zwiększają dochody budżetu państwa, zaś w dłuższym okresie czasu
generują wyższe zyski, powiększając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Leasing jest więc w Polsce, wciąż niewykorzystaną szansą przyspieszenia rozwoju gospodarki, w tym zwiększenia wpływów budżetowych. Wynika z tego, że
rozwojem tej instytucji powinni być zainteresowani nie tylko finansujący (leasingodawcy) i korzystający (leasingobiorcy), ale także Skarb Państwa.
Warto podkreślić, iż negatywnym zjawiskiem dla rynku leasingowego jest fakt,
iż dokonując prawnych regulacji leasingu na gruncie prawa cywilnego, podatkowego i
rachunkowości nie stworzono spójnych i jednolitych zasad. Ustawy podatkowe i
ustawa o rachunkowości kieruje się bowiem odrębnymi kryteriami, zmuszając firmy
do prowadzenie podwójnej księgowości tj.: podatkowej i bilansowej. Sytuacja ta
niewątpliwie podnosi koszty funkcjonowania firmy i mimo korzystnych zmian w
zakresie obciążeń podatkowych, stanowić może istotny antybodziec dla rozwoju usług
leasingowych,
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Determinanty sukcesu nowych produktów
sektora usług finansowych
1. Wprowadzenie
Rynek finansowy należy do najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Następuje ciągły wzrost liczby banków, towarzystw ubezpieczeniowych, biur
maklerskich, funduszy powierniczych i innych instytucji świadczących usługi finansowe. Wzorem państw zachodnich warunki walki konkurencyjnej stają się coraz istotniejszym elementem strategii rozwojowych tych instytucji. W związku z powyższym,
w nowoczesnych koncepcjach zarządzania marketingowego coraz większą wagę
przypisuje się działaniom zmierzającym do określenia czynników pozwalających
firmie na stworzenie możliwie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Uzyskanie
takiej przewagi, szczególnie w długim okresie, sprawia, że prawdopodobieństwo
odniesienia sukcesu rynkowego znacznie się zwiększa. Dla każdej firmy, zarówno
produkcyjnej, jak i usługowej, jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia
sobie wiodącej pozycji w danym segmencie rynku jest kreowanie i wprowadzanie
nowych produktów. Z całą pewnością nowe produkty są źródłem strategicznego sukcesu firmy. Z drugiej strony wprowadzanie ich na rynek obarczone jest dużym ryzykiem.
Z badań wynika, że rocznie wycofuje się z obrotu 40% nowych towarów konsumpcyjnych, 20% towarów produkcyjnych oraz 18% usług1. Powody takiego stanu rzeczy
mogą być rozmaite. Należą do nich m.in.: błędny dobór docelowego segmentu rynku,
niedostateczna atrakcyjność „nowości” dla nabywców, niespodziewana zmiana ich
potrzeb, działania konkurencji, źle wybrany czas wprowadzenia produktu na rynek,
błędne działania marketingowe. Powoduje to dążenie instytucji finansowych do zwiększania szans powodzenia nowych produktów na rynku. Niepowodzenie oznacza poniesienie dotkliwych strat, zwłaszcza, gdy, wprowadzanie nowych produktów pociąga za
sobą konieczność inwestowania w nowe technologie i szeroko zakrojone działania
marketingowe. Tylko nieliczne firmy stać na podejmowanie ryzyka i stosowanie
agresywnych strategii kształtowania nowych produktów w pełnym zakresie. Zdecydowana większość firm decyduje się na powielanie sprawdzonych wcześniej rozwiązań i
świadczenie usług, które zdobyły już pełną akceptację klientów. Instytucje finansowe
są doskonałym przykładem takich działań, chociaż dotyczy to wszystkich innych
przedsiębiorstw działających w branży usługowej. Uzyskanie i utrzymanie wiodącej
pozycji na rynku wymaga wielu intensywnych działań, które muszą być prowadzone w
sposób systematyczny i kompleksowy. Aby ograniczyć zakres ryzyka związanego z
wprowadzaniem nowych produktów niezbędna jest wszechstronna wiedza. Szczegól1

Ph. Kotler, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebether i Ska, Warszawa 1994.
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nie przydatne są umiejętności odpowiedniego wykorzystania informacji z zakresu
teorii zachowań klienta. Pozwalają one na zdobycie informacji o tym, jak konsumenci
akceptują nowe produkty i kiedy decydują się na ich zakup. Poprawa trafności decyzji
związanych z wprowadzaniem nowych produktów zależy również od oparcia ich na
wynikach odpowiednich badań marketingowych.

2. Warunki sukcesu nowych produktów finansowych
Rozwój oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów jest warunkiem sukcesu strategii rozwoju dla wielu instytucji finansowych. Podstawowym powodem ciągłego poszukiwania nowych, bardziej innowacyjnych produktów jest ich dezaktualizacja.
Pragnąc odnieść sukces na rynku nie można świadczyć wciąż tych samych usług. Nie
aktualizowana oferta rynkowa prędzej czy później staje się przestarzała, przechodząc
następujące po sobie fazy dojrzewania i spadku. Wprowadzanie nowych produktów
jest dla instytucji finansowych uzasadnione również z innych powodów. Najważniejszym z nich są niezaspokojone potrzeby konsumentów, które nieustannie pojawiają się
w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Instytucje, które potrafią wykorzystać
nowe możliwości funkcjonowania, szczególnie nowe regulacje prawne i nowości
techniczne, zdobywają przewagę nad konkurentami. Dobrym przykładem jest dokonywanie operacji bankowych za pośrednictwem telefonu, kart magnetycznych, czy też
Internetu. Pierwsze produkty tego typu zostały wprowadzane przez pojedyncze banki.
Dopiero sukces rynkowy tych produktów skłonił pozostałe banki do zastosowania
podobnych rozwiązań. Innym ważnym powodem prowadzenia działań zmierzających
do kreowania nowych produktów jest potrzeba utrzymania poziomu sprzedaży na
odpowiednio wysokim poziomie oraz zachowanie lojalności klientów. Instytucje
finansowe najczęściej osiągają ten cel poprzez rozszerzanie oferowanego zakresu usług
(przedłużanie linii produktowych) lub podnoszenie jakości oferowanych usług. Może
to polegać na przyspieszeniu dostarczania usług poprzez ich zautomatyzowanie,
zwiększenie komfortu lub powiększenie stopnia dostępności. Jakość usługi finansowej
nie wynika z jej cech fizycznych, lecz z całego procesu jej świadczenia2.
Udowodniono, że uporządkowany i systematycznie prowadzony proces kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów, w tym finansowych, może obniżyć
ryzyko porażki3. Stosowne procedury zawierają wiele elementów wspólnych. Pierwsza
zasada postuluje tworzenie jak największej liczby pomysłów, które realnie nadają się
do wykorzystania. Druga wskazuje na konieczność zredukowania ich liczby poprzez
zastosowanie starannej selekcji i analizy, w celu zapewnienia dostępu na rynek jedynie
tym z nich, które mają największe szanse na odniesienie sukcesu. M. J. Thomas wskazuje na następującą procedurę kreowania nowych produktów:
• tworzenie koncepcji,
• ocena i selekcja pomysłów,
• rozwój i testowanie koncepcji,
2
3

M. Pluta-Olearnik, Marketing usług, Idee. Zastosowania, PWE, Warszawa 1994, s. 100.
M. J. Thomas, Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa 1998, s. 390.
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analiza ekonomiczna,
rozwój produktu,
testowanie rynku,
komercjalizacja.
Zaprezentowana procedura dotyczy kreowania nowych usług, przeznaczonych
na dotychczasowe lub zupełnie nowe rynki. Nowe produkty finansowe powstają głównie poprzez zastosowanie innowacji, stąd nie wszystkie elementy przedstawionej
procedury muszą zawsze być wykorzystywane. Wiele zależy od charakterystycznych
cech poszczególnych rynków, istoty nowej usługi, intensywności konkurencji, środków i czasu, jaki można przeznaczyć na proces innowacyjny, a także od stopnia innowacyjności.
Tworzenie koncepcji nowych produktów finansowych polega na poszukiwaniu pomysłów wewnątrz i na zewnątrz instytucji. Wewnętrznym źródłem pomysłów są
własne komórki badawczo – rozwojowe, prowadzące badania rynku. Cennych idei
nowych produktów mogą dostarczyć pracownicy działów marketingu oraz osoby, które
mają bezpośredni kontakt z klientami. Prowadzenie własnych badań i analiz rynku
posiada wiele zalet, jednak ich stosowanie wiąże się ze znacznymi kosztami. Stąd tylko
niektóre, duże instytucje finansowe mogą sobie na to pozwolić. Do generowania pomysłów wykorzystuje się często różne techniki twórczego myślenia, np. synektykę,
grupy nominalne, burzę mózgów, listy atrybutów, motywy użytkowania i inne. Pomocnicze przy poszukiwaniu nowych produktów są informacje i opinie bezpośrednich
klientów poszczególnych instytucji finansowych. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy zbierają uwagi i opinie klientów zarówno na temat istniejących produktów, jak i
potrzeb, które dotychczasowe produkty nie spełniają lub spełniają je tylko częściowo.
Do tego celu wykorzystuje się badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, wywiady
pogłębione oraz wywiady grupowe. Dobrym źródłem pomysłów na nowe produkty
finansowe może być systematyczne monitorowanie działań firm konkurencyjnych, ich
dystrybucji i systemów sprzedaży.
Ocena i selekcja pomysłów jest kolejnym etapem kształtowania nowych produktów. Nie każdy zgłoszony pomysł nadaje się do realizacji, stąd konieczność odrzucenia tych, które nie mają szans na odniesienie sukcesu rynkowego. Instytucje finansowe muszą dogłębnie zbadać, czy dysponują odpowiednimi zasobami materialnymi,
technicznymi i personalnymi, aby dany pomysł wprowadzić do swojej oferty4. Ciekawe pomysły powinny być rozwijane, udoskonalane i przekształcane w koncepcje
produktów. W przypadku usług finansowych nie jest to zadanie łatwe, ze względu na
specyficzne cechy produktów finansowych, tj. ich niematerialność, heterogeniczność,
nietrwałość i brak możliwości przenoszenia prawa własności. Jedno z możliwych
podejść „materializacji” pomysłu nowego produktu przedstawia usługę jako zbiór
materialnych i niematerialnych atrybutów. Szczególne trudności, związane z kreowaniem nowych usług wiążą się z identyfikowaniem, mierzeniem i szeregowaniem oddzielnych elementów, składających się na ofertę usługi. Niematerialność i nietrwałość
usług powoduje, że ich wartość częściej jest charakteryzowana w kategoriach korzyści
niż właściwości. Może to oznaczać, że określenie roli, jaką oferowana usługa spełnia
4

Por. B. Żurawik, W. Żurawik, Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 1999, s. 186.
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na rynku, będzie wymagać przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań marketingowych niż w przypadku produktów materialnych. Wymienione problemy spowodowały rozwój nowych technik badań marketingowych, a także pojawienie się prób
określenia sposobu weryfikacji teorii funkcjonowania usług.
Rozwój i testowanie nowych produktów sprowadza się do określenia docelowego segmentu rynku i poddania go ocenie przez docelowych klientów pod kątem jego
akceptacji. Na tym etapie często wykorzystuje się pozycjonowanie (plasowanie) do
określenia wizerunku oferowanych przez instytucje finansowe produktów. Celem tej
metody jest umożliwienie porównania cech usług z ofertami innych instytucji oraz
opiniami klientów. Plasowanie umożliwia indywidualizację produktu w psychice
klienta, która decyduje o odróżnianiu go od produktów konkurencji. Takie zakodowanie pozycji wartości produktu w umysłach wybranej grupy nabywców ma zasadniczy
wpływ na decyzję zakupu danego produktu finansowego5. Aby strategia plasowania
przyniosła pożądane efekty musi uwzględniać potrzeby rynku, których nie zaspakaja
oferta konkurencji. Niewielkie szanse powodzenia mają wszelkie próby zwalczania
pozytywnych opinii klientów na temat innych produktów dostępnych na rynku. Tablica
1. przedstawia wpływ niektórych charakterystycznych cech produktów finansowych na
przyjęcie określonego wariantu plasowania. Strategia plasowania może również pomóc
odnaleźć inne cechy materialne wzbogacające usługę. Poszerzoną ofertę usługową
łatwiej jest odróżnić od innych, jej podobnych. W ramach strategii plasowania produktu, którego cechą wyróżniającą ma być zrozumiała dla klienta procedura, firma może
np. opracować szczegółową instrukcję dla przyszłych klientów, załączając do niej
próbki formularzy polisy6.
Analiza ekonomiczna służy weryfikacji wyselekcjonowanych koncepcji pod kątem ich atrakcyjności w realizacji interesów instytucji finansowej. Na tym etapie
określa się prawdopodobieństwo sukcesu lub porażki określonych przedsięwzięć,
szczegółowo analizując koszty, wielkość sprzedaży oraz zyski możliwe do osiągnięcia
w danym okresie.
W ramach analizy ekonomicznej musi być dokonana prognoza wielkości sprzedaży nowego produktu finansowego. Do prognozowania wielkości sprzedaży niezbędne jest posiadanie wielu informacji tj. perspektywy ekonomiczne klientów docelowych, ich możliwości finansowe, dostępność produktów konkurencyjnych oraz poziom cen nowego produktu na tle poziomu cen produktów konkurencyjnych. Większość z tych informacji można uzyskać ze źródeł wtórnych (urzędy statystyczne,
opracowania specjalistów, analiz rynku) lub na podstawie wewnętrznych informacji
przedsiębiorstw (dane działów obsługi klienta, wyniki badań rynku prowadzone przez
własne komórki badawcze). Opracowując analizy ekonomiczne instytucje finansowe
często wykorzystują do tego celu narzędzia rachunkowe, takie jak np. analizę progu
rentowności, czy też analizę ryzyka.

5
6

Por. A. Payne, The Essence of Services Marketing, PWE, Warszawa 1996, s. 134.
A. Payne, op. cit., s. 137.
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Warianty pozycjonowania na podstawie charakterystycznych cech usług

Reakcja na charakterystyczne
cechy usług

Podstawa pozycjonowania

NIEMATERIALNOŚĆ
• przedstawić wskaźniki wymierne
• zaoferować poszerzoną usługę

Reputacja i szczególne możliwości
samej firmy:
wiedza fachowa,
solidność,
nowoczesność i nowatorstwo,
Poszerzenie oferowanego produktu:
rozszerzenie produktu,
dodatkowa usługa

RÓŻNORODNOŚĆ
• Lepiej od innych dobrać,
szkolić i kontrolować personel obsługujący klienta
• Stworzyć pakiety usług
• Wprowadzić technikę do
procesu świadczenia usług
NIEROZDZIELNOŚĆ
•Otworzyć filie
•Świadczyć usługi na indywidualne zamówienia
•Zaoferować pełny asortyment
produktu

Przewaga wynikająca z wyższych
kwalifikacji personelu
Atrakcyjniejsze pakiety
Lepszy od innych produkt dzięki technologii (tzn. szybciej dostarczany,
solidniejszy, za tę sama cenę)
Dostępność
Więcej uwagi poświęcać indywidualnym wymaganiom
Zaspokojenie większej liczby potrzeb
klientów

Źródło: C. J. Easingwood, V. Mahajan, Positioning of Financial Services for Competitive Advantage,
„Journal of Product Innovation Management” vol. 6/1989.

Rozwój produktu jest to etap, w którym następuje stworzenie rzeczywistej
usługi na podstawie przyjętej wcześniej koncepcji. Etap wymaga przeznaczenia środków na rekrutację, szkolenie personelu, a także budowę urządzeń i systemów komunikacji. Projektowaniu oraz sprawdzaniu podlegają teraz materialne aspekty usług7.
Testowanie rynku polega na sprawdzaniu nowych produktów w rzeczywistych,
naturalnych warunkach. Niestety w przypadku nowych produktów finansowych nie
zawsze jest to możliwe. Problemy związane z badaniami usług wynikają z ich często
ulotnego, niematerialnego charakteru. Szczególnie trudne jest prowadzenie badań dla
nowych produktów, gdyż z reguły sami klienci mają kłopoty ze zdefiniowaniem oczekiwanych przez siebie korzyści oraz nie są przekonani, co do tych elementów, które
ich zdaniem usługa powinna zawierać. W związku z powyższym testowanie nowych
produktów w sektorze usług wymaga stosowania innych metod i technik badawczych.
W przypadku usług finansowych możliwe jest rozpoznawanie reakcji klientów w
trakcie świadczenia usług oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji.

7

M. J. Thomas, op. cit., s. 394.
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Komercjalizacja jest ostatnim etapem kreowania nowych produktów. W fazie
tej przedsiębiorstwo przystępuje do wdrożenia nowej usługi. Na tym etapie powinno
nastąpić dokładne wyszczególnienie zadań, komórek i osób odpowiedzialnych za ich
wykonanie. Osoby odpowiedzialne muszą podjąć bardzo istotne decyzje związane z
zakresem wprowadzanej usługi, jej przeznaczeniem, sposobem wprowadzania oraz
samym momentem wprowadzenia. wszystkie te kwestie mają zasadnicze znaczenie dla
powodzenia całego procesu kreowania nowego produktu.
Jednym z najważniejszych elementów decydujących o powodzeniu nowo wprowadzanych usług finansowych odgrywają pracownicy zajmujący się bezpośrednią
obsługą klienta. Ich rola jest szczególnie znacząca wówczas, gdy wobec braku produktu materialnego, klienci formułują sądy o nowej usłudze na podstawie zachowań oraz
postaw personelu zaangażowanego w system jej świadczenia. Projektowanie oraz
wprowadzanie na rynek nowej usługi finansowej wymaga z tego powodu poświęcenia
znacznej uwagi procesowi usługowemu oraz pracownikom obsługującym klienta. Od
sposobu dostarczania usługi zależy wizerunek instytucji finansowej. Wiele przedsiębiorstw usługowych, które wprowadzają na rynek nowe produkty, docenia obecnie
znaczenie starannej selekcji oraz szkolenia personelu, standaryzacji wzorców zachowań w stosunku do klientów, a także kontroli jakości obsługi. Znaczenie relacji między
klientem a obsługującym pracownikiem coraz częściej jest przedmiotem zainteresowań
naukowców zajmujących się marketingiem8.

3. Podsumowanie
Zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach związane ze wzrostem
wykształcenia, postępem demokratyzacji oraz coraz większą łatwością komunikowania
się wpływają na poszerzenie zakresu potrzeb konsumenta. Efektem tych zjawisk jest
wzrost intensywności badań naukowych, który z kolei wpływa na systematyczne
przyspieszenie procesów innowacyjnych. Łatwo zauważalne jest tutaj sprzężenie
zwrotne między samą strukturą potrzeb a procesami innowacyjnymi. Oczywistym jest,
że siłą sprawczą innowacji są głównie potrzeby, chociaż bywa też tak, że jednocześnie
nowo powstające rozwiązania i pomysły nowych produktów mogą kreować nowe
potrzeby. Jest to samonapędzający się mechanizm indukowania nowych produktów,
który jednocześnie wyjaśnia systematyczne przyspieszenie procesów innowacyjnych w
miarę upływu czasu.
Wprowadzenie nowego produktu na rynek nie zawsze kończy się sukcesem, tj.
akceptacją nowego produktu, wzrostem sprzedaży do wielkości zapewniającej rentowność, stabilizacją korzystania z usług w długim okresie. Wiele nowych produktów, w
tym finansowych wycofywanych jest z rynku, nie znajdując akceptacji klientów.
Instytucje finansowe coraz częściej stawiają na usługi wyspecjalizowane, skierowane
do wybranych grup klientów oraz podejmują działania mające zwiększyć szanse powodzenia swoich nowych przedsięwzięć. Wiele zależy od odpowiedniego wykorzystania mechanizmów badawczych, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji
rynkowych.
8

M. J. Thomas, op. cit., s. 403.
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Kapitał podwyższonego ryzyka – wsparcie
dla małej i średniej przedsiębiorczości
Streszczenie
Venture capital jest pojęciem, które w kilku ostatnich latach stało się przedmiotem licznych rozważań dotyczących wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w
Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, głównie za sprawą dynamicznego
rozwoju sektora zaawansowanych technologii wspieranego kapitałem typu venture. Z
jednej strony na wzrost zainteresowania wpłynęły efekty, jakie przyniosło wykorzystanie kapitału podwyższonego ryzyka w działalności przedsiębiorstw, są to m.in.: skuteczna restrukturyzacja, polepszenie jakości zarządzania, podejmowanie innowacyjnych projektów, wzrost konkurencyjności, przyrost miejsc pracy. Z drugiej – wysokie
stopy zwrotu z inwestycji dla kapitałodawców funduszy typu venture i inne korzyści
takie jak: dostęp do nowych rozwiązań technologicznych, możliwość przejęcia obiektu
inwestycyjnego.
Przedmiotem poniższych rozważań są dwa aspekty tematyki związanej z kapitałem podwyższonego ryzyka. Pierwszy z nich dotyczy wskazania pozytywnych efektów
współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z inwestorami o charakterze venture
capital i wpływu tej współpracy na gospodarkę. Drugi to zwrócenie uwagi na przyczyny słabego rozwoju rynku venture capital w Polsce i na konieczność wprowadzenia
zmian w tradycyjnym spojrzeniu polskich przedsiębiorstw na sposób pozyskiwania
kapitału oraz w aktywności państwa jako organu ustawodawczego.

1. Istota venture capital
Finansowanie kapitałem podwyższonego ryzyka jest alternatywą do tradycyjnej
formy finansowania dla przedsiębiorstw, które nie spełniają wymogów bankowych lub
dopuszczeniowych do obrotu giełdowego. Fundusze inwestujące kapitał typu venture
kierują swoją ofertę do osób lub spółek, które mogą poszczycić się interesującym
pomysłem, rokującym szanse na dynamiczny wzrost wartości zainwestowanych środków. Fundusze venture capital nie tylko wspierają finansowo, ale pomagają w wykorzystaniu środków, zarządzaniu projektem i w reorganizacji przedsiębiorstwa celem
podniesienia efektywności jego działania. Obiekty inwestycyjne nie są spółkami publicznymi, choć i takie starają się o pozyskanie kapitału o charakterze venture dla
realizacji ryzykownych projektów, oraz zazwyczaj znajdują się w początkowej fazie
swojej działalności. Inwestycje typu venture cechuje wysoki stopień ryzyka wynikający z długoterminowości zaangażowania kapitału oraz krótkiej historii działalności
przedsiębiorstwa.
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European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) rozróżnia,
zależnie od etapu rozwoju obiektu inwestycyjnego, dwa instrumenty finansowe o
zbliżonym do siebie charakterze: venture capital i private equity. Fundusze venture
capital w klasycznej postaci inwestują w początkujące firmy i ich rozwój (w trzy
pierwsze fazy inwestowania, określane jako: zasiew, start, ekspansja). Natomiast
private equity obejmuje swym zakresem fazy finansowane przez fundusze venture
capital, jak i nabycie udziałów od innej instytucji inwestycyjnej (replacement capital)
oraz dostarczenie funduszy na dokonanie wykupu menedżerskiego (MBO lub MBI)1.
W Europie pojęcie venture capital jest zazwyczaj używane zamiennie z terminem
private equity. W Stanach Zjednoczonych, skąd swoje początki biorą fundusze venture
capital, pojęcie to zachowało swoje klasyczne brzmienie.
Dla wspierania innowacyjnych pomysłów, głównie z obszaru zaawansowanych
technologii, tworzone są tzw. inkubatory. Inkubatory są firmami wspierającymi spółki
technologiczne i samych pomysłodawców (jako osoby indywidualne), stawiając do ich
dyspozycji niezbędne środki techniczne i finansowe, zapewniając dostęp do sprzętu i
oprogramowania oraz do know-how specjalistów branży informatycznej. Oferują one
pieniądze na finansowanie projektu oraz pomoc w promocji spółki2. Często tworzone
są przy uczelniach politechnicznych. Inkubatory ze względu na swoją specyfikę nie
będą przedmiotem dalszych rozważań.

2. Korzyści z finansowania poprzez fundusz venture capital
Na rynku dowolnego dobra występuje popyt i podaż, a dostawcę i konsumenta
łączy transakcja wymiany, w wyniku której obaj mogą odnieść korzyść. Dostawca
otrzyma pieniądze jako zapłatę za dostarczenie produktu lub usługi, a konsument
nabędzie dobro, zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę. Rynek venture capital nie
odbiega od tego schematu. W przypadku tego rynku podaż dóbr (środki na sfinansowanie pomysłu) i usług (doradztwo) zapewniają inwestorzy, fundusz venture capital,
natomiast popyt jest zgłaszany przez pomysłodawców i przedsiębiorstwa, których
celem jest osiągnięcie sukcesu rynkowego. Dla pomysłu lub przedsięwzięcia oznacza
to jego realizację dzięki dostarczeniu kapitału oraz zapewnieniu doradztwa, dostępu do
kontaktów branżowych, natomiast dla inwestorów – możliwość uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Przedsiębiorstwo wspierane kapitałem typu venture, oprócz uzyskania środków
finansowych, czerpie ze współpracy z funduszem także i inne korzyści, do których
należą3:
• doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego, finansowego i w zakresie marketingu,
1
2
3

European Private Equity and Venture Capital Association, What is private equity?,
http://www.evca.com/venture.html, 17 grudnia 2000, godz. 21:45, passim.
Ministerstwo
Skarbu
Państwa,
E-inkubator,
http://www.e-msp.pl/slownik_wyswietl.php/
O_ID_SLOWO/26, 1 kwietnia 2002.
Na podstawie literatury przedmiotu oraz Informacje o venture capital. Co to jest venture capital?,
http://www.armada.pl/polish/aam/cpf/cpf_vc.html, 23 maja 2002.
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• profesjonalizm usług świadczonych przez spółkę menedżerską; bezstronność podejmowanych przez nią decyzji,
• przeznaczenie środków uzyskanych od funduszu na wprowadzenie nowych wyrobów
• na rynek, podniesienie jakości już wytwarzanych produktów, wzrost udziału w
rynku, polepszenie wiarygodności, konkurencyjności, co prowadzi do poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku w oczach klientów i konkurentów,
• rozłożenie ryzyka inwestycyjnego na większą liczbę kapitałodawców stanowi
zachętę dla inwestorów o mniejszej tolerancji ryzyka,
• możliwość zgromadzenia większych zasobów finansowych dla realizacji przedsięwzięcia niż gdyby środki pochodziły od pojedynczego inwestora,
• współpraca z funduszem o znaczącej renomie podnosi zdolność kredytową obiektu
inwestycyjnego, dzięki czemu przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do dodatkowych form finansowania,
• długotrwałość finansowania i brak konieczności bieżącej obsługi tego „zadłużenia”
(zazwyczaj inwestycja o charakterze venture jest pozycją kapitałów własnych bilansu),
• podniesienie wielkości kapitałów własnych poprzez inwestycję typu venture zamiast zwiększania pozycji zobowiązań w pasywach przedsiębiorstwa,
• wdrożenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie nowych technologii,
• zapewnienie dostępu do szerokich kontaktów branżowych funduszu zdobytych
podczas wcześniejszych inwestycji,
• wzrost wartości obiektu inwestycyjnego jako konsekwencja powyższych zmian,
• zależnie od sposobu wyjścia obiekt inwestycji (w tym momencie dezinwestycji)
pozyskuje inwestora branżowego, dodatkowe środki od inwestora finansowego lub
dzięki wejściu na giełdę dostęp do innych form finansowania.
Dzięki wszechstronnej pomocy ze strony funduszu firmy wspierane kapitałem
typu venture rozwijają się szybko i często tempo ich rozwoju przekracza tempo wzrostu firm największych na świecie. W połowie lat dziewięćdziesiątych Coopers &
Lybrand Corporate Finance oraz EVCA przeprowadziły badanie w 12 państwach
europejskich, które miało na celu ocenić wpływ venture capital na gospodarkę w
krajach europejskich w latach 1991-19954.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, wsparcie kapitałem o charakterze venture jest korzystne dla obiektu inwestycyjnego oraz przynosi wiele pozytywnych zmian
w gospodarce. Wnioski płynące z tego raportu mogłyby stanowić wytyczne co do
kształtowania polityki państwa i ukierunkowania jej na przyciągnięcie inwestorów
zagranicznych do Polski a jednocześnie byłyby zachętą dla przedsiębiorstw do nawiązywania współpracy z funduszami typu venture.
Przeprowadzone badania wykazały bardzo dynamiczny wzrost dochodów ze
sprzedaży w firmach wspieranych kapitałem typu venture, który wyniósł 35% i przewyższył dwukrotnie tempo osiągane przez czołowe europejskie przedsiębiorstwa. W
4

Coopers & Lybrand Corporate Finance, European Private Equity and Venture Capital Association,
The economic impact of venture capital in Europe, http://www.evca.com/pdf/EconomicImpact.pdf,
28 lutego 2001.
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ciągu pięciu lat działalności roczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży na eksport
była równa 30%, co pozwoliło tym przedsiębiorstwom umocnić swoją pozycję w
międzynarodowej wymianie handlowej.
W spółkach wspieranych przez venture capital 8,6% dochodów ze sprzedaży
przeznaczano na badania i rozwój (R&D) w latach 1991-1995, podczas gdy w największych firmach Europy zaledwie 1,3%, co potwierdza poczynione wcześniej
stwierdzenie, iż venture capital uczestniczy w przedsięwzięciach innowacyjnych.
Dla ponad 43% przedsiębiorstw wsparcie ze strony inwestora o charakterze venture capital było jedynym sposobem na podjęcie działalności, a niemal 40% uważa, iż
ich wzrost nie byłby tak znaczący bez pomocy kapitału typu venture.
Blisko 90% próby stanowiły przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości mierzonej zatrudnieniem. Wzrost miejsc pracy w firmach wspieranych kapitałem typu venture
był wyższy o 13 p. p. niż w największych przedsiębiorstwach europejskich.
O tym, że zasadnicze wsparcie przedsiębiorstw pochodziło od venture capital
świadczy struktura właścicielska, w której obok założycieli obiektów inwestycyjnych i
ich rodzin znalazły się fundusze typu venture, obejmując blisko 50% udziałów we
własności (patrz rys. 1).
Rysunek 1. Struktura właścicielska obiektów inwestycyjnych

inni prywatni korporacje inne
inwestorzy
5%
5%
7%
założyciele
obiektów
inwestycyjnych,
rodziny założycieli
37%

inwestorzy venture
capital
46%

Źródło: Coopers & Lybrand Corporate Finance, European Private Equity and Venture Capital Association,

The economic impact of venture capital in Europe, http://www.evca.com/pdf/ EconomicImpact.pdf, s. 4.

Przeciwną stronę rynku venture capital stanowią inwestujący w fundusze podwyższonego ryzyka. Tworzą oni bardzo zróżnicowaną grupę, w której skład wchodzą
między innymi korporacje przemysłowe, instytucje finansowe oraz osoby prywatne.
Przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu swojego kapitału w inwestycję o podwyższonym stopniu ryzyka kierują się odmiennymi motywami, nie ograniczając się
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jedynie do chęci maksymalizacji zysku5. Do korzyści, które mogą odnieść z inwestowania w przedsięwzięcie o charakterze venture, należą:
• rozłożenie ryzyka na uczestników inwestycji,
• dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,
• źródło wysokich zysków,
• uzyskanie dostępu do nowatorskich rozwiązań, pomysłów z dziedziny zaawansowanych technologii,
• pozyskanie rynku innowacyjnych gałęzi przemysłu w przyszłości,
• wyszukiwanie hipotetycznych obiektów do przejęcia przez korporacje,
• wzrost udziału w rynku w efekcie przejęcia lub fuzji.
Także i gospodarka może odnieść korzyści z wprowadzenia do przedsiębiorstw
kapitału typu venture. W małych i średnich przedsiębiorstwach drzemie siła gospodarki, to one są w stanie dać miejsce pracy bezrobotnym, wprowadzić postęp technologiczny, szukać efektywniejszych rozwiązań w gospodarowaniu środkami finansowymi,
rzadkimi zasobami, stanowią znaczącą grupę podatników. Z rozwoju ich działalność,
który w rozumienie powyższych rozważań jest warunkowany wsparciem ze strony
venture capital, płyną następujące korzyści dla gospodarki:
• podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej dzięki podaży nowych wyrobów; wzrostowi eksportu,
• ożywienie gospodarcze jako pochodna wzrostu liczby małych i średnich przedsiębiorstwach oraz poprawy efektywności ich działań,
• napływ inwestycji zagranicznych do kraju,
• restrukturyzacja i modernizacja przestarzałych przedsiębiorstw,
• możliwość rozwoju określonych branży w wybranym regionie kraju,
• rozwój sektorów gospodarki objętych recesją, pozyskanie środków dla branż niedostatecznie wyposażonych kapitałowo,
• nadrobienie luki technologicznej,
• wzrost liczby miejsc pracy,
• aktywizacja regionów gospodarczych zagrożonych silnym bezrobociem,
• aktywizowanie młodych przedsiębiorców, absolwentów uczelni politechnicznych.

3. Charakter rynku venture capital w Polsce na przełomie XX i XXI
wieku
Rynek venture capital w Polsce w małym stopniu przypomina początki venture
capital na świecie, gdyż nie skupia się on wokół finansowania nowatorskich pomysłów
naukowców, czy osób indywidualnych, ale głównie wspiera małą i średnią przedsiębiorczość oraz uczestniczy w restrukturyzacji przedsiębiorstw mających trudności
wynikające z transformacji ustrojowej. Najszybciej wzrasta zainteresowanie zaawansowanymi technologiami, pozostałą grupę tworzą przedsiębiorstwa z nieomal wszyst5

Szerzej o strukturze kapitałodawców funduszy, jak i ich motywach podejmowania inwestycji typu
venture w A. Krzysiek, Kapitał podwyższonego ryzyka – szansa dla przedsiębiorstwa?, „Ekonomika i
Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 2 (625)/2002, s. 58-60.
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kich sektorów gospodarki, co dowodzi istnienia zasadniczego problemu, z którym
borykają się polskie przedsiębiorstwa – brak środków z tradycyjnych źródeł finansowania. Fundusze venture capital w większości przypadków czerpią kapitał na inwestycje ze środków inwestorów zagranicznych6, gdyż mało jest firm inwestycyjnych dysponujących kapitałem rodzimym i brakuje zamożnych osób prywatnych gotowych
udzielić samodzielnie wsparcia kapitałowego.
Pomimo wielu korzyści, płynących z włączenia venture capital w działalność
przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i inwestorzy w Polsce prawie nie stosują tego instrumentu rynku kapitałowego. Jedną z przyczyn takiego stanu jest niewiedza o inwestycjach o charakterze venture, a drugą – mało sprzyjające tej formie finansowania środowisko gospodarcze, w którym polityka fiskalna nie zapewnia stabilności systemu
podatkowego i w którym brak zachęt dla potencjalnych kapitałodawców. Polskie
przedsiębiorstwa potrzebują zmian w tradycyjnym spojrzeniu na sposób pozyskiwania
kapitału po to, aby mogły rozwijać swoją działalność, podejmować innowacyjne,
często połączone z wysokim ryzykiem, przedsięwzięcia, skorzystać z możliwości
współpracy z kompetentną i doświadczoną kadrą zarządzającą, a dzięki temu podnieść
swoją konkurencyjność na rynku nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym.
Rynek polski jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym, gdyż ze względu na
położenie geograficzne stanowi doskonałą furtkę na rynek Europy Środkowej i
Wschodniej, jak i na rozległy rynek unijny. Dodatkowymi atutami Polski są: wielkość
krajowego rynku zbytu, stabilizacja polityczna i gospodarcza (członkostwo w NATO,
OECD, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej).
I chociaż Polska jest największym rynkiem inwestycji typu venture capital w
Europie Środkowej i Wschodniej7, to małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują
dla swojego rozwoju w dostatecznym stopniu tej szansy. W dużej mierze odpowiedzialność za taki stan ponosi państwo, które nie stworzyło do tej pory odpowiedniego
środowiska dla inwestorów i dla przedsiębiorstw gotowych zrealizować ciekawe
projekty.

4. Proponowane zmiany
przedsiębiorców

w

aktywności

państwa,

inwestorów

i

Dla rozwoju rynku inwestycji venture capital w Polsce potrzebne jest podjęcie
działań w trzech płaszczyznach: państwa, inwestorów i przedsiębiorców. Ze względu
na to, iż działania dwóch ostatnich są w dużej mierze zależne od inicjatywy władz
państwa, to właśnie zaangażowanie czynnika publicznego zostanie poddane analizie w
6

7

Enterprise Investors, Informacje prasowe, http://www.ei.com.pl, 10 marca 2001. Przykładem może
posłużyć Polish Enterprise Fund IV, zarządzany przez Enterprise Investors, który zgromadził środki
m.in. od zagranicznych funduszy emerytalnych (General Motors, CalPERS) i firm ubezpieczeniowych
(Metropolitan Life, New York Life).
48% inwestycji o charakterze venture w tym regionie przypadło w 2000 roku na Polskę, jak wynika z
danych opublikowanych w PricewaterhouseCoopers, 3i Group plc, Global Private Equity 2001. A Review of the Global Private Equity and Venture Capital Markets, http://www.pwcmoneytree.com
/PDFS/GPEreport%202001.pdf, 13 października 2001,s. 14.
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pierwszej kolejności. W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej zaangażowanie to odegrało znaczącą rolę w rozwoju rynku venture capital.
Działanie państwa8 ma skłonić kapitałodawców indywidualnych (o mniejszej
tolerancji poziomu ryzyka inwestycyjnego) i instytucjonalnych do lokowania środków
w inwestycje o charakterze venture, przyciągnąć kapitał do tych przedsiębiorstw, które
nie wzbudziły zainteresowania funduszy venture capital niezależnych w swoich decyzjach (istnieją również fundusze – spółki córki korporacji przemysłowych, których
decyzje inwestycyjne realizują politykę spółki matki), a przedsiębiorców zachęcić do
podejmowania inicjatywy9.
Rysunek 2 przedstawia schemat zaangażowania władz publicznych we wspieranie rynku venture capital. W zaangażowaniu kapitałowym czynnik publiczny pełni
rolę kapitałodawcy dokonującego alokacji funduszy pośrednio (udostępnia kapitał bez
ingerowania w proces jego wykorzystania) lub bezpośrednio (włącza się w proces
wykorzystania kapitału). Natomiast regulacyjna forma ma zachęcić kapitałodawców do
inwestowania w określone przedsięwzięcia, a więc prowadzić do wzrostu podaży
środków finansowych na rynku. Rzadziej oddziałuje na politykę inwestycyjną funduszy10.
Rysunek 2. Zaangażowanie czynnika publicznego na rynku venture capital
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(gospodarcze)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Tamowicz, Wspieranie rozwoju rynku venture capital przez
władze publiczne, IBnGR, Gdańsk 1999, s. 16.

Działaniami o charakterze zaangażowania kapitałowego pośredniego są: dofinansowanie funduszy inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa w postaci np.
8
9
10

Pod tym pojęciem rozumie się również inicjatywę jednostek samorządów terytorialnych, agend
rządowych, wyższych uczelni, zwłaszcza politechnicznych.
J. Węcławski, Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Naukowe PWN sp. z o.o., Warszawa 1997, s. 86.
P. Tamowicz, Wspieranie rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne, IBnGR, Gdańsk
1999, passim.
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niskooprocentowanej pożyczki, udzielanie gwarancji kredytowych, preferencyjnych
kredytów, subsydiów, często w zamian za podejmowanie inicjatywy w dziedzinach
mało dochodowych lub w mało aktywnych regionach kraju. Jednocześnie musi istnieć
mechanizm skutecznej kontroli gospodarowania środkami państwowymi11.
W zaangażowaniu bezpośrednim rolę kapitałodawcy przyjmuje jednostka samorządu terytorialnego, której celem jest wspieranie zakładów przemysłowych zagrożonych upadkiem i branż zbyt słabo rozwiniętych w danym regionie oraz tworzenie
miejsc pracy w rejonie dotkniętym bezrobociem12. Przejawem tej formy może być
również stworzenie parku technologicznego, ale zazwyczaj będzie on wspierany dzięki
współpracy różnych instytucji i środków pochodzących od: władz centralnych, terytorialnych, wyższych uczelni, a czasami i kapitałem obcym.
Z kolei, oddziaływanie regulacyjne polega na takim kształtowaniu polityki gospodarczej, która będzie zachęcać inwestorów do podejmowania ryzyka finansowania
małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów z dziedziny zaawansowanych technologii. Władze państwowe tworzą specjalne programy rządowe, które oferują m.in.
ulgi, zwolnienia podatkowe, odpisy strat z tytułu niepowodzenia inwestycji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. O sukcesie tych programów decyduje
trwałość oraz niezmienność systemu podatkowego, a co za tym następuje, utrzymanie
raz zastosowanych bodźców. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka gospodarcza, jest
to warunek trudny do spełnienia w Polsce, a przez to jeden z głównych powodów
małego zainteresowania kapitałodawców zagranicznych i krajowych inwestycjami na
rynku polskim. Inwestorów zniechęcają do podejmowania długookresowych inwestycji niedoskonałe regulacje prawne i podatkowe, zwłaszcza brak przejrzystości systemu
podatkowego (co może rodzić pewną sprzeczność z wyżej wymienionymi ulgami) oraz
przepisy o wielokrotnym opodatkowaniu zysku kapitałowego. Z kolei przedsiębiorców
odstraszają skomplikowane i czasochłonne procedury zakładania firmy oraz koszty
pracy.
Do zwiększenia (a w zasadzie uwolnienia) podaży kapitału typu venture w Polsce mogłaby się przyczynić zmiana ustawodawstwa, która pozwoliłaby zliberalizować
politykę inwestycyjną w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym.
Niedawne zmiany w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych13
nie są na tyle liberalne, aby przyczynić się do zainteresowania funduszy inwestycyjnych, tworzonych w myśl powyższej ustawy, rynkiem venture capital.
Regulacyjna działalność przejawia się także w tworzeniu mechanizmów skutecznej ochrony prawnej wynalazków. Inną formą regulacyjnego zaangażowania jest
oddziaływania na funkcjonowanie funduszy – pośredników w inwestowaniu kapitału
typu venture – poprzez określanie wymogów odnośnie do struktury portfela, struktury
kapitału, jak i udzielanie gwarancji oraz przyznawanie ulg podatkowych. Celem takich
11

12

13

Ibidem, s. 6; M. B. Staebler, An Overview of the Small Business Investment Companies Program,
http://www.pepperlaw.com/pepper/show_article.cfm, 15 lutego 2001, passim. Przykładem tego rodzaju zaangażowania jest program Small Business Investment Companies, który polega na lewarowaniu
prywatnych spółek SBIC kapitałem publicznym.
P. Tamowicz, op. cit., s. 9. Bremisher Innovations-Fond obrazuje ideę zaangażowania bezpośredniego,
został on założony przez władze miasta Bremy w 1990 roku dla wsparcia restrukturyzacji regionu dotkniętego recesją w przemyśle okrętowym.
Dz. U. nr 114/2000 poz. 1192 z późniejszymi zmianami.
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unormowań jest podniesienie bezpieczeństwa lokowania funduszy, a przez to zachęcenie kapitałodawców do angażowania swoich środków na rynku venture capital.
Do działań państwa, nie dających się zaklasyfikować do żadnej z powyższych
grup, można zaliczyć przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Przedsiębiorcy, na
co już wcześniej zwrócono uwagę, zazwyczaj nie znają pojęcia venture capital, ani
możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie kapitału podwyższonego ryzyka. Jeżeli
już są świadomi istnienia funduszy o charakterze venture capital, to często nie wiedzą,
w jaki sposób zwrócić się do nich lub jak zainteresować ich swoim pomysłem.
Zmiany po stronie podażowej rynku venture capital w Polsce zależą od poczynań państwa, które powinny obejmować zmiany regulacyjne zmierzające do stworzenia warunków sprzyjających długoterminowym inwestycjom. Krajowi inwestorzy
stanowią nieliczną grupę i nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu inwestycji z
tego źródła. Ich zasoby mogą zostać zaangażowane w przedsięwzięcia o podwyższonym stopniu ryzyka pod warunkiem, iż stworzy się programy oferujące ulgi i zwolnienia podatkowe oraz chroniące przed stratami z tytułu niepowodzenia inwestycji. Dodatkowo wymagałoby takie rozwiązanie stworzenia sprawnego aparatu kontrolującego
wykorzystanie tych programów.
Grupą, która może zdynamizować rynek w Polsce, są kapitałodawcy zagraniczni. Tych jednak, podobnie jak i krajowych inwestorów, odstrasza duża niestabilność
polityki fiskalnej, mała przejrzystość podatkowa oraz brak inicjatywy ze strony państwa14.
W przypadku podmiotów – potencjalnych obiektów inwestycyjnych – do zaniechania przedsięwzięć skłaniają ich m.in. koszty prowadzenia działalności (np. zatrudnienia pracowników), stawki podatkowe, konkurencja zagraniczna, której nie są w
stanie sprostać. Ponadto często ich zachowania mają charakter asekuracyjny, w obawie
przed poniesieniem strat zwykle rezygnują z realizacji pomysłu. Dodatkową przeszkodą jest nieznajomość zjawiska venture capital, sposobu funkcjonowania funduszy oraz
niewiedza o możliwościach wynikających ze współpracy z takimi funduszami. Winą
za to należy obarczyć krótką historię finansowania kapitałem typu venture w Polsce
oraz zaniedbanie przez państwo edukacji w tym zakresie. Przedsiębiorcy nie potrafią
wyeksponować silnych stron swojej oferty skierowanej do firm inwestycyjnych o
charakterze venture i są mało profesjonalni.

14

Przejrzystość podatkowa jest w pewnej sprzeczności wobec programów rządowych oferujących ulgi,
które zaburzają klarowność systemu podatkowego. Rozwiązania należy upatrywać albo w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, obniżeniu stawek podatkowych i likwidacji wszelkich ulg dla poprawienia
przejrzystości, albo w ścisłej kontroli przebiegu finansowania i wspierania rynku venture capital programami rządowymi.
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5. Podsumowanie
Kończąc rozważania na temat venture capital należy raz jeszcze podkreślić, iż
kapitał podwyższonego ryzyka może odegrać znaczącą rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Wnioski, jakie płyną z dokonanej powyżej analizy, jednoznacznie wskazują na
potrzebę zaangażowania się państwa we wspieranie aktywności rynku venture capital
poprzez oddziaływanie na stronę podażową i popytową rynku. Dla zwiększenia podaży
konieczne są zmiany w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych oraz ustabilizowanie polityki fiskalnej, zapewnienie przejrzystości systemu podatkowego i wprowadzenie programów wspierających inwestycje
w małe i średnie przedsiębiorstwa przy skutecznej kontroli ich funkcjonowania. Z
kolei, do podejmowania inicjatywy po stronie popytowej przyczyni się obniżenie
kosztów pracy, kształcenie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kapitału, promocji działalności, zaoferowanie im pomocy w nawiązywaniu kontaktów branżowych (w
kraju lub za granicą).
Oczywiste jest jednak, iż działania państwa nie odniosą zamierzonego rezultatu,
jeżeli sami przedsiębiorcy nie zatroszczą się o własne dobro. Powinni oni dokształcać
się w zakresie promocji swojej oferty, skonkretyzować ją, wdrażać nowe technologie
oraz opracować strategię rozwoju, która zachęci kapitałodawców do zaangażowania się
w działalność przedsiębiorstwa.
Jeżeli przynajmniej część z tych postulatów zostanie spełniona, to można liczyć
na ożywienie gospodarki, które warunkują małe i średnie przedsiębiorstwa oraz na
nadrobienie luki technologicznej powstałej w latach poprzedniego ustroju oraz przez
czas okresu transformacji.
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Optymalna forma ewidencji księgowej jako warunek
prawidłowego rozwoju małych przedsiębiorstw
1. Wstęp
Nie ma wątpliwości, że nowelizacja ustawy o rachunkowości przybliżyła nas do
rozwiązań europejskich. Odwzorowane w niej zostały w dużym stopniu zarówno
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jak i Dyrektywy Unii Europejskiej. Dla
wielu jednak przedsiębiorstw stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest zbyt skomplikowane i kosztowne. Nie zawsze pełna rachunkowość jest
optymalną formą ewidencji. Potwierdzeniem tego była nowelizacja Ustawy o rachunkowości z 9 listopada 2000 r., która zanim weszła w życie już została zmieniona.
Wprowadzono do niej przepisy stanowiące, iż spółki osobowe mogą prowadzić Księgi
Przychodów i Rozchodów, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekraczały 800 tys. EUR1.
Przedsiębiorstwa osiągające takie przychody są – jak na warunki Polskie – dużymi
jednostkami. Unikając jednak kosztownej i skomplikowanej rachunkowości wybierają
formę ewidencji uproszczonej jaką jest Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.
Dla wielu przedsiębiorstw PKPiR niestety nie jest optymalną formą ewidencji. Brak
dostatecznej ilości informacji o operacjach gospodarczych oraz wynikach na nich
realizowanych rodzi znaczne niebezpieczeństwa, o których wielokrotnie sygnalizowało
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce2.
Jaka zatem jest optymalna forma ewidencji księgowej? Ewidencja księgowa
powinna zawierać informacje najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Zawierać informacje niezbędne do prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania, jak również
informacje o zdarzeniach, które nie wpływają na podatki, a są niezbędne w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem. Jeżeli zatem prowadzący działalność, który ma możliwość wyboru ewidencji księgowej, uzna iż pełna rachunkowość jest dla niego zbyt
rozbudowana, kosztowna i trudna, prawo podatkowe przewiduje dla niego rodzaj
dokumentacji księgowej w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która
z kolei zbyt upraszcza zdarzenia występujące w jego przedsiębiorstwie. Dla wielu
przedsiębiorstw zwłaszcza tych, których przychody kształtują się w granicach 400-800
tys. EUR żadna z wyżej wymienionych form ewidencji nie jest optymalna. Takie
sytuacje wskazują potrzebę wprowadzenia nowego modelu ewidencji księgowej. W
drugim rozdziale niniejszego referatu przedstawiona została krótka charakterystyka
nowego modelu ewidencji księgowej. W dalszej części wskazano, na przykładzie
1
2

Ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw,
Dz. U nr 102, poz. 1117.
Bez obaw do Unii Europejskiej, „Gazeta Prawna” nr 72 (677)/2002.
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wybranej firmy, jakich niezbędnych informacji dla zarządzania firmą, dostarcza ewidencja rozrachunków i środków pieniężnych.

2. Zaprezentowanie nowego modelu ewidencji księgowej
Proponowany model ewidencji księgowej spełnia trzy podstawowe zadania:
• pozwala prawidłowo ustalić zobowiązania podatkowe,
• jest narzędziem przydatnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• charakteryzuje się niskimi kosztami użytkowania i nieskomplikowaną metodą
rejestracji zdarzeń.
Pierwsze z wymienionych zadań w pełni spełnia Podatkowa Księga Przychodów
i Rozchodów. Jak sama nazwa wskazuje Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
prowadzona jest w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym. Odzwierciedla te elementy, które mają wpływ przede wszystkim na
normatywny przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc na dochód.
Elementy te to: przychody oraz koszty ich uzyskania3. Z punktu widzenia zarządzania,
informacje jakie dostarcza PKPiR są niewystarczające. Prowadzenie działalności
gospodarczej to nie tylko przychody i koszty ich uzyskania, to również: transakcje z
kontrahentami, gospodarka zapasowa, przepływy pieniężne oraz bardzo często występujące koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak rejestracji wymienionych zdarzeń
powoduje, iż prowadzący uproszczoną ewidencję nie mają przejrzystego obrazu swojej
działalności. Proponowany model ewidencji księgowej uzupełnia braki występujące
przy prowadzeniu Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów ale spełnia również i
trzecie z wymienionych zadań – jest prosty i tani. Nie jest to zatem pełna ewidencja,
która charakteryzuje się skomplikowanymi metodami księgowań i jest kosztowna.
Z uwagi na obowiązujące przepisy prawne4, proponowana ewidencja księgowa,
ma pewne ograniczenia. Po pierwsze skierowana jest tylko do tych przedsiębiorców,
którzy mogą stosować uproszczone formy rejestracji zdarzeń gospodarczych, po drugie
musi uwzględniać obowiązującą Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów. Proponowana ewidencja będzie się składała z kilku odrębnie prowadzonych ewidencji
pomocniczych, z których zapisy przenoszone będą do ewidencji głównej. Daje to
możliwość wyboru stosowania tych ewidencji, które zostaną uznane przez przedsiębiorców jako niezbędne i istotne. Sposób rejestracji zdarzeń gospodarczych w ewidencjach pomocniczych jest bardzo zbliżony do sposobu zapisywania w PKPiR. Z uwagi
na to, iż proponowany model nie jest jeszcze w całości opracowany poniżej przedstawiono tylko wykaz ewidencji, z których będzie składał się omawiany model.

3
4

J. Kulicki, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w 2002 roku, Dom Wydawniczy ABC 2002,
s. 39.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. nr 116 poz. 1222 z późniejszymi zmianami.
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Rysunek 1.

EWIDENCJA GŁÓWNA
/ zbiorcze zapisy z ewidencji pomocniczych /
PKPiR
Ewidencja przychodów
Ewidencja zapasów /towarów, materiałów /
Ewidencja kosztów
Ewidencja rozrachunków
Ewidencja środków pieniężnych
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja wynagrodzeń
Ewidencje dodatkowe związane z charakterem prowadzonej działalności
Ewidencje na potrzeby VAT
Źródło: opracowanie własne.

Zapisy zarejestrowane w ewidencji głównej będą stanowiły źródło informacji o
wszystkich zdarzeniach występujących w przedsiębiorstwie. Pozwolą również na
stworzenie uproszczonego rachunku zysków i strat oraz na stworzenie na określony
moment uproszczonego bilansu. Takie rozwiązanie w ewidencji stwarza możliwość
sprawnego planowania, organizowania i kontroli działań przedsiębiorstwa, jest pomocne nie tylko samym właścicielom ale również zewnętrznym inwestorom. Jedną z
ważniejszych zalet jest fakt, iż sposób prowadzenia omawianej ewidencji jest nieskomplikowany i nie wymaga szczególnego przygotowania z zakresu rachunkowości.

3. Sposób ewidencji rozrachunków i środków pieniężnych w nowym
modelu ewidencji księgowej na przykładzie wybranej firmy
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów zupełnie pomija rejestrację zdarzeń gospodarczych dotyczących środków pieniężnych i rozrachunków. Czy w obecnych warunkach gospodarczych można sobie na to pozwolić? Wydłużające się wciąż
terminy płatności między kontrahentami, brak płynności finansowej przedsiębiorstw to
wystarczające powody aby przedsiębiorstwa zaczęły kontrolować swoje rozrachunki i
prowadziły racjonalną gospodarkę środków pieniężnych. Kontrola taka wystąpi wówczas, kiedy firmy zaczną ewidencjonować zdarzenia gospodarcze dotyczące środków
pieniężnych i rozrachunków. Ewidencja taka dostarcza bowiem niezbędnych informacji o zaistniałych operacjach oraz przedstawia sytuację w wybranym momencie. Przedstawiony poniżej przykład powinien być dowodem na to, iż rejestracja rozrachunków z
kontrahentami, rozrachunków publiczno-prawnych oraz rachunków bankowych i
gotówki jest niezbędna przy prowadzeniu działalności ponieważ dostarcza istotnych
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informacji przy podejmowaniu decyzji oraz pozwala na kontrolę działań przedsiębiorstwa.
Firma, która udostępniła dane do niniejszego opracowania rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku. Przedsiębiorca zarejestrował swoją działalność jako osoba
fizyczna i wybrał uproszczoną formę ewidencji w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, unikając w ten sposób dodatkowych kosztów jakie musiałby ponosić prowadząc pełną rachunkowość. Przedsiębiorca sam prowadzi zapisy w Książce
Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami5. W załączniku nr 1A
i 1B zaprezentowano zapisy dokonane przez przedsiębiorcę w miesiącu lutym i marcu
2001 r. Zarejestrowane zdarzenia dostarczyły przedsiębiorcy następujących informacji:

Narastająco za miesiąc luty i marzec 2001 r.:
PRZYCHODY: 13 999,16 PLN
KOSZTY: 59 920,70 PLN, w tym
• Zakup towarów: 47 764,19 PLN
• Pozostałe wydatki:12 156,51 PLN
Z rejestrów VAT oraz sporządzonych deklaracji VAT-7 za miesiąc luty i marzec
2001, przedsiębiorca wie, iż Urząd Skarbowy jest mu winien łącznie 8.173,- PLN. Z
deklaracji PIT-5 wynika, iż przedsiębiorca poniósł stratę w wysokości 45921,54 PLN.
Saldo końcowe na koniec marca na rachunku bankowym wynosiło 2619,10 PLN.
Niestety nie rejestrował operacji związanych z rachunkiem bankowym, więc nie może
powiedzieć jakie zdarzenia gospodarcze wpłynęły na taki stan końcowy jego rachunku.
Nie zdaje sobie również sprawy z tego, iż z kasy wydał więcej środków pieniężnych
niż w niej było.
Uzupełniając jego rejestrację tylko o ewidencję rozrachunków i środków pieniężnych, przedsiębiorca uzyskał znacznie większy zakres informacji o swojej działalności. Ewidencję rozrachunków i środków pieniężnych za miesiąc luty i marzec 2001
przedstawiono w załącznikach nr 2a-2d. W ewidencji rozrachunków zapisano zdarzenia, które dotyczyły transakcji bezgotówkowych z kontrahentami. Zarejestrowano
również należności od Urzędu Skarbowego. Dzięki tej ewidencji przedsiębiorca dokładnie wie jakich zobowiązań jeszcze nie zapłacił i jakich należności może się spodziewać. W naszym przykładzie na koniec marca nie występują zobowiązania wobec
dostawców. Pojawiły się jednak zobowiązania wobec odbiorców. Za pierwszą fakturę
odbiorca zapłacił o 4 943,33 zł więcej, a także zapłacił za fakturę nr 2, która wystawiona będzie dopiero w miesiącu kwietniu. Na dzień 31 marca przedsiębiorca winny jest
swojemu odbiorcy 51 671,58 zł. Zakładając, iż wartość faktury nr 2 będzie równa
wpłacie jaką dokonał odbiorca dnia 29.03.2001, przedsiębiorca i tak będzie dłużny
nadpłatę z faktury nr 1. Z ewidencji rozrachunków, przedsiębiorca wie, iż Urząd Skarbowy nie wpłacił jeszcze należności. Dzięki takiej informacji przedsiębiorca może
podjąć decyzję, iż należność z Urzędu skarbowego przeznaczy na oddanie kwoty
swojemu odbiorcy.
Jeszcze ciekawszą sytuację przedstawia ewidencja środków pieniężnych. Typowa sytuacja w firmach prowadzących ewidencję w formie PKPiR – przedsiębiorca
5

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. nr 116 poz. 1222 ze zm.
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wydał z kasy więcej środków, niż w niej było. Stan kasy na koniec marca wykazuje
ujemne saldo. Teoretycznie nie jest to możliwe, w praktyce jednak takie sytuacje
zdarzają się bardzo często i to nie tylko w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję. Różnica polega tylko na tym, iż przy pełnej rachunkowości na bieżąco można
kontrolować stan kasy a właściciel dokładnie wie co zapłacił gotówką i ile pieniędzy
pobrał z banku. Takiej przejrzystości niestety nie ma w uproszczonej ewidencji. Brak
rejestracji zdarzeń kasowych powoduje, iż każdego miesiąca „uciekają” pieniądze z
kasy. W naszej przykładowej firmie przez dwa miesiące przedsiębiorca wydał 1.342,zł. z własnej prywatnej kieszeni. Ewidencja zdarzeń gospodarczych zaistniałych na
rachunku bankowym dostarczyła nie tylko istotnych informacji z punktu widzenia
bilansowego ale również z punktu widzenia podatkowego. Przedsiębiorca popełnił błąd
w wyliczaniu swojego dochodu do opodatkowania. W badanych miesiącach, bank z
którego usług korzysta nasz przedsiębiorca, potrącił prowizję za prowadzenie rachunku
oraz naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunku. Zarówno odsetki jak i
prowizja bankowa mają wpływ na wyliczenie dochodu do opodatkowania oraz na stan
środków na rachunku bankowym. Jak widać z przedstawionego przykładu informacje
jakie uzyskał przedsiębiorca tylko z dwóch dodatkowych ewidencji są niezwykle
ważne dla prowadzonej przez niego działalności.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonych rozmów z wybranymi przedsiębiorcami, prowadzącymi
uproszczoną ewidencję w postaci Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
wynika, iż prawie każdy z nich nie prowadzi ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących rozrachunków. Co niektórzy prowadzą dodatkowe notatki dotyczące transakcji z kontrahentami, które są mało dokładne, a zazwyczaj dotyczą tylko należności.
Nikt z pytanych nie kontroluje płatności gotówkowych. Większość jest nieświadoma
jakie zagrożenia niesie nieracjonalna gospodarka zapasami i środkami pieniężnymi.
Większość też przyznaje, że ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością
jednak z uwagi na ograniczenia w ustawie o podatku dochodowym nie wykazuje ich w
Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów. Te bezpośrednie sygnały od przedsiębiorców oraz przytoczony przykład w rozdziale trzecim niniejszego referatu niewątpliwie potwierdzają zapotrzebowanie na taki rodzaj ewidencji księgowej, która rejestrować będzie wszystkie ważne zdarzenia gospodarcze występujące przy prowadzonej
działalności, a nie tylko te które mają wpływ na wyliczenie podatku dochodowego.
Ważne jest również to, iż istotną cechą takiej ewidencji musi być łatwość obsługi i jak
najniższy koszt.
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Tabela 1.
EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
MIESIĄC MARZEC 2001
LP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TYTUŁ WPŁATY/WYPŁATY

ZAŁĄCZNIK NR 2D

RACHUNEK BANKOKREDYTY
WY
WYPŁAWYPŁA- ZADŁUWPŁATA
WPŁATA
SPŁATA
TA
TA
ZENIE
KASA

Z POPRZEDNIEGO
MIESIACA
Z BANKU
2500,00
F.2195/OGŁOSZENIA
F.10512/ŚR. CZYSTOŚCI
F.6581/PIECZĄTKI
CZĘSCI DO KOMPUTERA
F.7009/PIECZĄTKI
F.209/AUTOMAT PAKUJACY
F.6926/MATERIAŁ.
BIUROWE
F.631/METKOWNICA
F.1162/USŁ. TRANSPORTOWA
OPŁATA ZA NAJEM
BIURA

155,82
19,52
21,30
216,40
777,94
63,61
1228,54
81,01
221,72
11,00
1046,00

12
13
14

ŚRODKI WŁASNE
PROWIZJE
ODSETKI
WYPŁATY GOTÓWKO15
WE
ZAPŁATY DLA DO16
STAWCÓW
WYPŁATY OD ODBIOR17
CÓW

52,00
2,97
2500,00
42422,15
46580,43

PODSUMOWANIE LUTY
2500,00
2001
DO BILANSU

1009,85

KASA

3842,86

47593,25

-1342,86

R-K BANKOWY

44974,15

0,00

2619,10 KREDYTY

0,00
0,00
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Organizacja i oferta polskich e-banków
1. Wprowadzenie
Czasy, kiedy można było dokonywać operacji bankowych tylko przy tradycyjnym okienku kasowym już dawno minęły. Banki zdały sobie sprawę z tego, że tradycyjna forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich potrzeb oraz jest dla nich niewygodna. Klienci zazwyczaj musieli poświęcić czas na dotarcie do oddziału banku,
potem stać w kolejce, sam bank również ponosił większe koszty obsługi.
W społeczeństwie informatycznym rozwinięto jednak nowe metody dostępu do
informacji o rachunkach i dokonywania operacji. Pierwszym pomysłem na poprawienie wygody klienta było użycie do tego celu telefonu, kolejnym środkiem stały się
bankomaty, początkowo umożliwiające tylko dokonywanie wypłat gotówki z rachunku, później również wpłat oraz dokonywanie przelewów. Obecnie oplatają one świat
coraz gęstszą siecią pozwalając na dokonanie tego prawie w każdym miejscu na świecie, przez 24 godziny na dobę. Po bankomatach przyszła kolej na komputery i Internet.
W ofercie banków pojawił się tzw. home banking, polegający na bezpośredniej komunikacji klienta z bankiem za pośrednictwem modemu, komputera oraz specjalnego
oprogramowania. W końcu pojawiła się bankowość internetowa, która coraz częściej
zastępuje i wypiera home banking. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że
w pierwszym przypadku użytkownik łączy się przy pomocy specjalnego oprogramowania (często specjalną, dzierżawioną linią) bezpośrednio z serwerem bankowym,
podczas gdy w drugim wystarcza popularna przeglądarka internetowa.
Według prognoz liczba użytkowników bankowości internetowej w Europie w
2004 roku przekroczy 21 mln. Z informacji przedstawionych przez PKO Bank Polski
SA wynika, że w Polsce 6,7% osób użytkujących Internet korzysta z bankowości
internetowej. Obecnie w naszym kraju około 200 000, osób posiada rachunki internetowe. Z badań wynika, że w 2005 roku podstawową metoda dostępu do bankowości
internetowej w Polsce będzie komputer osobisty.

2. Organizacja polskich e-Banków
W Polsce funkcjonują trzy modele bankowości elektronicznej:
• oddział internetowy: m.in. PKO BP SA i Pekao SA.,
• bank wirtualny: m.in. mBank, Inteligo, VW Bank direct,
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• kanał dostępu: m.in. BPH SA, BZ WBK SA, BSK SA.
Pionierem bankowości internetowej w Polsce był Powszechny Bank Gospodarczy SA, który uruchomił swój oddział internetowy w październiku 1998 r. (od 1999 r.
bank ten został włączony do Pekao SA). Przez ponad rok nie miał on żadnej konkurencji na rynku; dopiero w listopadzie 1999 r. usługi internetowe zaoferował kolejny bank
– BPH SA. Te dwa banki wyznaczają zarazem dwa podejścia do usług bankowości
internetowej.
Pierwsza koncepcja, zrealizowana przez Pekao SA, polega na uruchomieniu
specjalnego oddziału elektronicznego, w którym zakładane są „internetowe” rachunki.
Tylko konta prowadzone w tym oddziale mogą być obsługiwane przez Internet; do
rachunków założonych w tradycyjnych oddziałach tego banku dostępu elektronicznego
nie ma. Koncepcję tę przejął od Pekao SA także największy polski bank – PKO BP
SA..
Skrajnym zaś przykładem realizacji tej idei jest mBank – pion detaliczny Banku
Rozwoju Eksportu SA; bank ten w ogóle nie ma żadnych fizycznych oddziałów i
prowadzone w nim rachunki obsługiwane są wyłącznie przez Internet oraz telefon.
Natomiast drugie podejście, którego inicjatorem był BPH SA, traktuje bankowość
internetową jako dodatkowy, uzupełniający kanał dostępu do dotychczasowych rachunków, prowadzonych w dowolnych oddziałach banku, na równi z osobistą wizytą
w oddziale czy zleceniami telefonicznymi.

3. Oferta polskich e-Banków
Typowy użytkownik bankowości internetowej korzysta z tej usługi głównie po
to, aby dysponować bieżącą informacją o stanie swojego rachunku, jak również móc
dokonywać przelewów na inne konta bankowe (np. płatności za gaz, prąd, telefon itp.)
bez konieczności wizyt w banku. Stąd też te operacje stanowią trzon każdego z systemów.
Obok przelewów jednorazowych banki oferują również zlecenia stałe, którymi
można regulować powtarzające się okresowo płatności. Większość systemów pozwala
też na wprowadzenie danych kontrahentów, na rzecz których często dokonujemy
przelewów, do bazy danych – w ten sposób nie musimy każdorazowo wpisywać numeru konta, tylko wybieramy odbiorcę z listy.
Dla osób samodzielnie opłacających składki na ZUS – np. prowadzących własną
działalność gospodarczą – istotne jest, czy dany system oferuje opcję przelewów na
ZUS. Przelewy te wykonuje się zupełnie inaczej niż jakiekolwiek inne przelewy w
polskim systemie bankowym – nie wszystkie systemy bankowości internetowej obsługują ten specyficzny typ przelewów.
Poza tym w części banków możemy przez Internet założyć i zlikwidować lokatę
terminową, wystąpić o kartę płatniczą oraz limit kredytowy na koncie, zamówić blankiety czekowe, a także wysyłać do banku korespondencję we wszelkich innych sprawach (np. zmiany adresu, sposobu wysyłania wyciągów itp.) – taką korespondencję
wysłaną z wnętrza systemu bankowości elektronicznej banki traktują – w przeciwieństwie do zwykłego e-maila – na równi z listem poleconym.
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Tabela 1.

Bank

Zestawienie oferowanych usług przez polskie e-Banki1
Zakłada- Likwida- Zlecenia
nie lokaty cja lokaty
stałe

Kredyt
odnawialny

BGŻ

+

+

+

BPH

+

+

+

BSK

+

+

+

+

BZ
WBK 24

+

+

+

+

Citibank
Fortis
Bank

+

Zamawianie
kart

Anulowanie
zleceń

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Inteligo

+

Zlecenia
z odro- Przelewy
czonym krajowe
terminem

+

+

LG
Petro

+

+

+

+

+

+

+

+

Lukas
e-Bank

+

+

+

+

+

+

+

+

mBank

+

+

+

Pekao

+

+

+

+

PKO BP

+

+

+

+

VW
Bank

+

+

+

+
+

+
+

+
+

4. Konto bankowe w Internecie
Pekao Spółka Akcyjna Telepekao 24
Aby skorzystać z usługi Telepekao 24, trzeba otworzyć osobny rachunek o nazwie Eurokonto WWW. Na stronie www.pekao.com.pl wypełniamy wniosek o jego
założenie. Po rozpatrzeniu bank przesyła wszelkie dokumenty do wybranego przez nas
(a określonego we wniosku) oddziału. Tam zostaniemy zaproszeni do podpisania
umowy. Na to jednak będziemy musieli poczekać ok. 1-2 tygodni. Jeśli równocześnie
zażyczyliśmy sobie kartę Maestro, wtedy czas oczekiwania wydłuży się do miesiąca.
W momencie podpisania umowy otrzymamy identyfikator, hasło oraz token – małe
urządzenie generujące jednorazowe, unikatowe kody. Na korzystanie z konta w Internecie musimy jednak poczekać jeszcze trzy dni robocze, w czasie których nasze dokumenty zostaną z powrotem przesłane do Telepekao 24.

1

Opracowanie własne na podstawie stron internetowych e-Banków w Polsce.
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Bank Przemysłowo-Handlowy Spółka Akcyjna Sez@m
Klient zainteresowany usługą Sez@m musi zacząć od zarejestrowania się na
stronie internetowej www.sezam.bph.pl. Po otrzymaniu danych bank generuje klucze:
prywatny i publiczny. Klucze zostają zdeponowane na serwerze banku. Nasz prywatny
klucz jest dodatkowo zaszyfrowany algorytmem 3DES, do którego tylko my będziemy
znali hasło. W trakcie rejestracji podajemy numer telefonu. Trafia on do tzw. centrum
operacyjnego, które w trakcie rozmowy telefonicznej umówi nas w wybranej placówce
z pracownikiem banku w celu podpisania umowy. Bank zapewnia, że oczekiwanie na
otwarcie konta nie trwa dłużej niż pięć dni.

Lukas Bank Spółka Akcyjna LUKAS e-Bank
Wniosek o dostęp do konta wysyłamy przez Internet ze strony
www.lukasbank.pl. Już następnego dnia idziemy do najbliższej placówki. Tam podpiszemy umowę i otrzymamy token. Więcej nie będziemy musieli chodzić do oddziału.

Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna Pl@net
Na stronie www.fortisbank.pl wypełniamy wniosek i przesyłamy go za pośrednictwem Internetu. Podczas wypełniania wniosku jesteśmy proszeni o wygenerowanie
dla siebie pary kluczy szyfrujących: prywatnego i publicznego. Posłużą nam one do
tworzenia podpisu elektronicznego, którym będziemy opatrywać składane dyspozycje.
Podpis elektroniczny posłuży też bankowi, który wytworzy z niego certyfikat cyfrowy.
Dzięki takim certyfikatom system identyfikuje użytkowników. Po przesłaniu wniosku
do banku skontaktuje się z nami jego przedstawiciel i umówi nas w odpowiadającym
nam oddziale. Aby dopełnić wszelkich formalności musimy, chociażby ten jeden raz,
udać się do banku. Tam podpiszemy umowę o dostępie do konta przez Internet oraz
otrzymamy dyskietkę zawierającą certyfikat cyfrowy. Z dyskietki musimy go wczytać
do przeglądarki internetowej w komputerze, z którego będziemy się łączyć z bankiem.

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna BZ WBK 24
Droga do internetowego konta WBK24 jest podobna do tej, którą proponują inne
banki. Najwygodniej najpierw wejść na stronę www.wbk.pl. Tam odnajdziemy wniosek wraz z instrukcją jego poprawnego wypełnienia. Z takim wnioskiem należy się
zgłosić się do oddziału, w którym mamy założone konto osobiste, lub do takiego, w
którym chcemy je założyć. We wniosku zobowiązani jesteśmy do podania dziennego
limitu transakcji oraz do zdefiniowania maksymalnie dziewięciu rachunków obcych,
prowadzonych w złotych polskich, na które będziemy dokonywali przelewów. Jest to
dodatkowe zabezpieczenie przed niepowołanymi transakcjami, które ktoś mógłby na
nas wymóc wbrew naszej woli. Uznawane będą jedynie te, które zawarliśmy w deklaracji. Jedynie posiadacze tokena mogą przelewać pieniądze na dowolne rachunki.
Korzystając z tokena, otrzymamy również wysoki limit dzienny – 50 tysięcy złotych
dla klientów indywidualnych oraz 75 tysięcy złotych dla firm.
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Tabela 2.
Bank

Warunki ogólne ofert polskich e-Banków2
Dostępne karty

Maestro,
Maestro dla młodzieży,
VISA Classic
VISA Classic,
Eurocard/MasterCard,
BPH
VISA Sezam Elektron
VISA Electron, Maestro,
VISA Classic charge,
Eurocard/MasterCard
BSK
Gold charge,
VISA Electron (kredyt.)
Maestro, VISA Classic
BZ
VISA Electron
WBK 24
Citi Card-Maestro,
CitiVISA Electron,
bank
VISA Classic
BGŻ








Rachunek, z którym
związana jest usługa

Dodatkowe zabezpieczenia

INTEGRUM,
INTEGRUM Maax

token

Sezam, Sezam Junior,
Sezam Student,
Złoty Sezam
Konto z Lwem:
Standard
Komfort
Prestiż
Student
24, 24 Plus, 24 Prestiż,
24 X-tra Student, Young

klucz prywatny

klucz prywatny

token



rachunek bieżący w
Citibanku



Fortis
Bank

VISA Gold,
VISA Classic

300

Srebrny,
Złoty

certyfikat cyfrowy

Inteligo

VISA Electron



konto osobiste

karta kodów,
podwójny firewall

LG
Petro

MAESTRO LG PETRO
BANK

1

netKonto



Lukas
e-Bank

VISA Electron
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Banki wirtualne
W przypadku mBanku, Inteligo czy VW Banku nie musimy nigdzie chodzić
(zresztą nie bardzo byłoby dokąd, jako że jest to bank całkowicie wirtualny). Po wypełnieniu wniosku umowa zostaje nam przysłana do podpisu pocztą i również pocztą
odsyłamy ją na adres banku.

5. Bezpieczeństwo danych
Transmisja danych między komputerem klienta banku a jego serwerem jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL. Dla każdego połączenia tworzone są klucze wykorzystywane tylko raz. Bankowy serwer ma specjalny certyfikat, który gwarantuje, że
łączymy się z naszym bankiem a nie z komputerem, który tylko nasz bank udaje w celu
kradzieży danych. O bezpieczeństwie połączenia decyduje między innymi wspomniany wyżej jednorazowy klucz. Im jest on dłuższy, tym lepiej dla bezpieczeństwa transmisji. Panuje jednak przekonanie, że ze względu na szyfrowanie transmisji oraz pewność, że połączyliśmy się z bankiem, transmisja interentowa jest bezpieczniejsza, niż
kontakt z bankiem za pomocą teleserwisu.
Numer klienta i hasło dają pewność, że z systemu korzysta uprawniona osoba.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo podejrzenia hasła przez osoby obce. Dlatego banki
często stosują dodatkowe hasło jednorazowe. Generuje je specjalne urządzenie o
nazwie token, po wpisaniu przez nas do niego ciągu cyfr dostępnego na stronie internetowej banku podczas logowania do systemu. Wygenerowane przez token hasło należy
wpisać do przeglądarki internetowej. Dopiero wpisanie prawidłowego hasła z tokena
umożliwia wejście do systemu. Zaletami tokena jest fakt, iż generowane przez niego
hasła są unikalne, i że żaden wirus komputerowy nie ma szans kradzieży tych haseł,
gdyż tokena w żaden sposób nie podłączamy do komputera. Możemy go na przykład
nosić w kieszeni spodni, marynarki czy w torebce. Jeżeli nawet komuś uda się poznać
hasło wygenerowane przez token, ma to znaczenie tylko przez parę chwil, gdyż hasło
to jest ważne przez krótki moment. Następnie bankowy system unieważnia je. Token
jest też chroniony PIN-kodem a ewentualną jego kradzież czy zgubę bardzo łatwo
można zauważyć.
Inne systemy bankowe wykorzystują tylko stałe hasło. Jeszcze inne dodatkowo
certyfikat wydawany każdemu klientowi na dyskietce. Trzeba go zainstalować na
twardym dysku. Nic więc z „internetowego bankowania”, jeżeli zapiszemy certyfikat
na komputerze w domu a potem zechcemy wykonać przelew z komputera firmowego.
Rzecz jasna, że zawsze korzystanie z banku internetowego będzie bezpieczniejsze, jeżeli czynić to będziemy za pośrednictwem naszego domowego albo firmowego
komputera. Korzystanie z kawiarenek internetowych jest na miejscu tylko wtedy, gdy
nasz system wyposaża klientów w tokeny. W innym przypadku lepiej zrezygnować z
cyberkafejek.
Inne możliwe rozwiązania to miesięczne czy tygodniowe limity na ilość operacji, ustalane przez klienta podczas podpisywania umowy. Kolejny pomysł to powiadamianie właściciela konta za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą SMS-a o
zmianie salda. Gdyby zaistniało podejrzenie dojścia transakcji dokonanej przez osobę
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niepowołaną, byłoby można szybko to sprawdzić i zareagować, na przykład zmieniając
hasła, czy zamykając konto. W ten sposób można by się ustrzec przed kolejnymi
kradzieżami.

6. Koszt obsługi ofert e-Banku
Usługi bankowości elektronicznej są tanie, o wiele tańsze, niż te same usługi, tyle że oferowane w oddziale banku. Niekiedy nawet banki zdecydowały się zupełnie
zrezygnować z pobierania opłat na przykład za zlecenia stałe czy przelewy jednorazowe. Mogą sobie na to pozwolić, gdyż utrzymanie oddziałów internetowych kosztuje o
wiele mniej, niż utrzymanie oddziałów z paniami w okienkach. W oddziale internetowym bank nie musi przecież zatrudniać tysięcy kasjerów i kasjerek, nie musi ogrzewać
pomieszczeń i płacić gigantycznych czynszów za wynajmowane pomieszczenia.
Opłaty za prowadzenie rachunków internetowych kształtują się w granicach kilku złotych miesięcznie. Opłaty za zlecenia i przelewy, jeżeli bank w ogóle pobiera za
te operacje jakieś prowizje, nie przekraczają złotówki. Z poważniejszym wydatkiem
wiąże się jedynie użytkowanie tokena, jeżeli bank stosuje tego typu zabezpieczenie.
Zupełnie inna sprawa to opłaty za połączenia internetowe. Niestety połączenie
się z bankiem za pomocą modemu znacznie podraża koszty obsługi rachunku internetowego.

7. Korzyści internet bankingu dla klientów i banków
Zarówno klienci, jak banki mają korzyści ze stosowania internet bankingu. Korzyści dla klientów:
• możliwość wglądu w stan rachunku o każdej porze dnia i nocy,
• szybsza realizacja zleceń,
• oszczędność czasu i pieniędzy, związana z koniecznością osobistego odwiedzenia
oddziału bankowego,
• oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością ręcznego wypełniania
dokumentów,
• eliminacja zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, takich jak kradzież gotówki czy dokumentów bankowych.
Korzyści dla banków:
• możliwość szybszej obsługi klienta i lepszego dostosowania się do jego potrzeb,
• oszczędność kosztów związanych z tworzeniem rozbudowanej sieci oddziałów,
• oszczędność kosztów związanych z obsługą klientów i przetwarzaniem dokumentów papierowych,
• eliminacja zagrożeń związanych z tradycyjnymi przestępstwami, jak na przykład
fałszowanie dokumentów bankowych.
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8. Zakończenie
• To prawda, że bank w Internecie jest bardzo wygodny. Nie trzeba się dostosowywać do jego godzin pracy, czekać w kolejce. Tyle, że są też małe problemy. Słabo
rozwinięta sieć telekomunikacyjna oraz słaby dostęp i wykorzystanie Internetu. W
Polsce jest od 2 do 4 milionów internautów, z czego większość to uczniowie i studenci, nie osiągający jeszcze dochodów. Oznacza to, że liczba potencjalnych klientów e-banków jest bardzo mała.
• Kolejnym problemem jest częsty brak zaufania Polaków do nowych technologii
oraz do bezpieczeństwa transmisji danych. Klienci e-banków obawiają się, że ich
dane personalne mogą trafić w niepowołane ręce. I minie jeszcze dużo czasu, zanim
to się zmieni. Należy jeszcze wspomnieć o obawach przed zbyt skomplikowanymi
systemami bankowości internetowej. Banki muszą się liczyć z dużymi wydatkami
na nowe systemy przy ryzyku, że aż 85 procent inicjatyw internetowych w Europie
Środkowej i Wschodniej kończy się klęską. Niektóre będą też musiały zainwestować w systemy internetowe, choć miały inne plany finansowe. No i wreszcie fakt,
że polskie społeczeństwo jest zbyt ubogie, przez co opłaty za prowadzenie kont w
Internecie mogą być dla naszych obywateli za wysokie, a inwestycja okaże się wyrzuceniem pieniędzy w błoto. To wszystko sprawia, że przyszłość banków elektronicznych nie jest tak świetlana, jak by się wydawało.
• Co do oferty banków, wydaje się, że obok zwykłych usług (przelewy, internetowe
konta) banki powinny wprowadzać również usługi dodatkowe, np. sejfy na dokumenty elektroniczne, ubezpieczenia rachunku czy przesyłanie pieniędzy poprzez email. Świadczenie takich usług może stać się koniecznością wraz z rozwojem Internetu w Polsce i zwiększaniem się zamożności naszego społeczeństwa. W Stanach
Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej są one standardem.
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Koszty jakości w przedsiębiorstwie
Pojęcie kosztów jakości nie jest precyzyjnie definiowane, zarówno przez teoretyków jak i praktyków z dziedziny zapewnienia jakości. Różnice między tymi definicjami dotyczą nie tylko treści, ale także zakresu kosztów jakości. Przykładowo, dla
specjalisty do spraw zapewnienia jakości, koszty jakości to wyodrębniona część kosztów własnych wytworzenia, która może być zasobnym źródłem obniżenia łącznych
kosztów produkcji. Dla ekonomisty, koszty jakości mogą oznaczać sumę kosztów
poniesionych w celu wytworzenia danego produktu o określonym stopniu jakości.
Według J. M. Jurana i F. M. Gryny koszty jakości to „...pewne wydatki związane z
zapewnieniem produktom przydatności do użytku...”1 W pracy zbiorowej pod redakcją
J. Łańcuckiego2 koszty jakości definiowane są jako „...nakłady ponoszone na uzyskanie oczekiwanego poziomu jakości...”.
Mianem kosztów jakości można określić wszystkie koszty działań mających na
celu osiągnięcie odpowiedniej jakości oraz koszty wynikające z niewłaściwego nadzoru3.
John Bank wymienia trzy główne kategorie kosztów jakości4:
1. koszt zgodności,
2. koszt niezgodności,
3. koszt utraconych korzyści.
Wymienione powyżej kategorie kosztów jakości dzielą się jeszcze na szereg
elementów. Podział ten został przedstawiony na rysunku 1.
Ze schematu wynika, iż koszty zgodności składają się z dwóch elementów:
kosztów zapobiegania i kosztów oceny. Koszty zapobiegania (prewencji) to koszty
działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniom czy brakom. Są one związane z
projektowaniem, wprowadzeniem i utrzymaniem systemu jakości oraz odpowiednim
poziomem stanu technicznego narzędzi i urządzeń. Koszty zapobiegania są planowane
i ponoszone jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Do kosztów tych zaliczamy między innymi koszty5:
• planowania produkcji,
• wyposażenia do badań,
• szkolenia pracowników,
1
2
3
4
5

K. Lisiecka, Rachunek kosztów jakości sposobem obniżenia kosztów własnych wytworzenia, „Problemy jakości” nr 2/1997, s. 17.
J. Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 1997, s. 83.
M. Ciechan-Kujawa, Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstw, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 5/2001.
J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 112.
Zarządzanie..., op. cit., s. 85-86.
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• różne, np. zaopatrzenie, podróże i inne związane z podstawową działalnością kierownictwa dotyczącą jakości.
Koszty zapobiegania dotyczą wszelkich działań dokonywanych przez przedsiębiorstwo w celu upewnienia się, że wytworzenie czegoś nieudanego nie może mieć
miejsca. W kosztach tych, mieszczą się również koszty wszystkich bieżących przeróbek w fazie projektowej-przedprodukcyjnej. Koszty te są nieuniknione oraz całkowicie
zależą od samego przedsiębiorstwa6.
Rysunek 1. Koszty jakości
koszty jakości

koszty zgodności

koszty niezgodności

koszty utraconych
korzyści

koszt oceny

koszt błędów wewnętrznych

koszt zapobiegania

koszt błędów zewnętrznych
koszt przekroczenia wymagań

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner &
Ska, Warszawa 1997, s. 112.

Koszty oceny dotyczą badań i kontroli prowadzonej w celu sprawdzenia, czy
określona jakość wyrobów jest utrzymana i zgodna ze standardami jakościowymi.
Zawierają one następujące koszty:
• utrzymania w pożądanym stanie sprzętu kontrolnego,
• sprawdzania jakości dostarczanych materiałów, uruchamianych procesów, produkcji zakończonej i w toku,
• sprawdzania działalności systemu (audity jakości),
• sprawdzania dostawców oraz produkowanych i dostarczanych przez nich produktów i usług7.
Koszty niezgodności obejmują trzy elementy: koszt błędów wewnętrznych,
koszt błędów zewnętrznych, koszt przekroczenia wymagań. Pierwszy z nich (koszt
błędów wewnętrznych)8 związany jest z dokonywaniem przeróżnych poprawek w
produktach lub usługach, w których stwierdza się niezgodność ze standardami przed

6
7
8

Ibidem, s. 86.
Ibidem, s. 87.
Ibidem, s. 88.
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wysłaniem do miejsca odbioru przez klienta. Do kosztów tych przede wszystkim
zaliczamy9:
• koszty poprawek i przeróbek,
• koszty złomu (produktu, którego naprawa jest niemożliwa i nie nadaje się on do
jakiegokolwiek użycia lub sprzedaży),
• koszty ponownej kontroli wyrobów poprawionych,
• koszty przeklasyfikowania wyrobu, który jest zdatny do użytku, lecz nie spełnia
wymagań specyfikacji klienta (np. może sprzedany po niższej cenie jako „II klasa
jakości”),
• koszty odpadów,
• koszty analizy błędów w celu ustalenia przyczyn wad produktów.
Koszt błędów zewnętrznych wynika z poprawy produktów i usług po dostarczeniu ich odbiorcy10. Do grupy tych kosztów zaliczamy następujące elementy11:
• koszty naprawy i serwisu,
• koszty skarg i reklamacji, co oznacza koszt dodatkowej pracy przy przyjmowaniu
uwag i przy obsłudze reklamujących klientów,
• koszty gwarancji,
• koszty zwrotów, w skład których wchodzi przewóz (transport) odrzuconych produktów, obsługa, badanie wybrakowanych wyrobów,
• koszty obciążeń, typu sprawy i wyroki sądowe, odszkodowania płacone klientom
spowodowane brakiem odpowiedniego poziomu jakości wyrobów oraz koszty
zmiany warunków kontraktu.
Trzecim elementem tej kategorii (kosztów niezgodności) są koszty przekroczenia wymagań, które wiążą się z dostarczeniem niepotrzebnych, nieistotnych informacji,
usług lub co do których nie istnieją żadne wyraźne, ustalone wymagania. Klient otrzymuje więcej niż wymaga. Przykładem takich kosztów są12:
• zbędne kopie dokumentów,
• zbędne sporządzanie raportów, które np. nie są w ogóle wykorzystywane,
• zbędne wykonywanie szczegółowych analiz tam, gdzie wystarczające byłyby
ogólne dane szacunkowe,
• zbędne delegacje handlowe, itp.
Koszty utraconych korzyści są kategorią najtrudniejszą do obliczenia spośród
wszystkich kosztów. Wyrażają się one poprzez stratę przychodów, która wynika z
utraty klientów z powodu niedostarczenia produktów i usług na wymaganym poziomie
jakości. Przykładem takich kosztów są13:
• odwołania zamówień produktów przez klientów z powodu zbyt długiego czasu
realizacji zleceń,
• zamawianie produktów u konkurencji z powodu np. braku określonego produktu w
danej firmie, itp.
9
10
11
12
13

Zob. J. Bank, op. cit., s. 112.
Ibidem, s. 112.
Zob. Zarzadzanie..., op. cit., s. 89.
Zob. J. Bank, op. cit., s. 112.
Ibidem, s. 113.
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Ogólnie koszty te można chyba nazwać kosztami utraty dobrej reputacji przedsiębiorstwa.
Rysunek 2. przedstawia szczegółowy podział kosztów jakości.
Rysunek 2. Podział kosztów jakości

Źródło: R. Leist, Praktyczne zarządzanie jakością, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa
1997, s. 8.

Udział poszczególnych typów kosztów jakości w całkowitej strukturze kosztów
jakości zmienia się w zależności od czasu związanego z momentem wprowadzenia
systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, korzyści dotyczące obniżenia kosztów jakości mogą pojawić się w różnym
czasie. Przeważnie w ciągu pierwszego lub dwóch lat rosną koszty zapobiegania. W
kolejnych latach można zaobserwować spadek kosztów oceny, kosztów błędów wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także kosztów przekroczenia wymagań i utraconych
korzyści. W efekcie wszystkie koszty, w tym również koszty zapobiegania, mogą ulec
obniżeniu14. Sytuację przedstawia rysunek 3.

14

Zob. W Nierzwicki (red.), Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999, s. 68.
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Rysunek 3. Redukcja kosztów jakości oraz zależności pomiędzy składowymi kosztów w funkcji czasu

Źródło: W. Nierzwicki, M. Wiśniewska, Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia, Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999, s. 68.

Całkowite koszty jakości można obliczyć wykorzystując następującą formułę15:
Kcj = Kpr +Koc + Kn
czyli:
całkowite koszty jakości = koszty prewencji + koszty oceny + koszty niezgodności
gdzie:
Kn = Zn + Knw + Koz
Zn (zysk utracony) = (Zd - Zwn)×(qw - qnw)
Zd – Zysk na jednostce dobrej
Zwn – Zysk na naprawialnej jednostce wadliwej
qw – ilość wadliwych jednostek
qnw – ilość wadliwych jednostek naprawialnych
Knw (całkowite koszty naprawy jednostek wadliwych) = qnw×Knw
Koz (obsługi zwrotów) = qz×Koz
Identyfikacja kosztów jakości oraz określenie ich wielkości stanowi dla przedsiębiorstw problem. Niestety, aż 83% średniej wielkości przedsiębiorstw w ogóle nie
potrafi określić kosztów związanych ze źle wykonywaną pracą lub zna je tylko częściowo16.

15
16

Zob. M. Ciechan-Kujawa, Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstw, „Controlling i
Rachunkowość Zarządcza” nr 6/2001, cz. II.
Ibidem.
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Szacuje się, że koszty jakości wynoszą w wielu przedsiębiorstwach 10% obrotów lub więcej. Dla porównania w Japonii nie osiągają poziomu 4%17.
Rysunek 4. „Góra lodowa” kosztów jakości

• braki zupełne
• braki naprawialne
• koszty gwarancji
STRATY:
• czas zarządzania
• czas prac technicznych
• utrata zamówień
• czas produkcji i obsługi
• problemy dostawcze
• powtórne szkolenia
• zwroty od klientów

oczywiste

mało
oczywiste

Źródło: E. Kindlarski, Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA, Zarządzanie przez jakość w firmach
prywatnych i państwowych, Wydawnictwo Bellona 1993, s. 4.

Najlepszym dowodem na potwierdzenie tezy dotyczącej opłacalności podnoszenia poziomu jakości są badania kosztów niskiej jakości. W opinii wielu ekspertów, w
niektórych przedsiębiorstwach aż 40% zatrudnionych produkuje tylko wyroby o złej
jakości. Jednak nie jest to dostrzegane przez kierownictwo danych firm. Wynika to z
faktu, iż zasadnicze wartości tych kosztów są ukryte. Widoczne są tylko takie koszty
złej jakości jak, koszty braków wewnętrznych oraz koszty napraw gwarancyjnych,
które są tylko niewielką częścią sumy wszystkich kosztów. Straty spowodowane niską
jakością można zilustrować w postaci góry lodowej, w której kierownictwo analizuje
jedynie wierzchołek, a nie dostrzega ukrytych kosztów złej jakości18.
Analizując powyższe przykłady kosztów można dojść do wniosku, że przy
wczesnym wykryciu problemu (błędu), kosztem może być jedynie strata czasu. Przy
dłuższym zaś okresie niewykrycia usterki, koszty zwiększają się o wartości zużytych
materiałów, narzędzi, urządzeń, koszty badań i testowania. Jednak gdy wadę wykryje
klient koszty te są dotkliwie odczuwalne. Firma musi liczyć się nawet ze stratą transakcji, zamówień oraz dotychczasowych klientów. Powyższą tezę przedstawia zasada 1-

17
18

R. Leist, Praktyczne zarządzanie jakością, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 1997,
s. 8.
Zob. F. Kindlarski., Zarządzanie przez jakość w Japonii i USA, Wydawnictwo Bellona 1993, s. 3-4.
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10-100, która stwierdza, że im późniejsze rozwiązanie problemu tym staje się to bardziej kosztowne, zarówno w sensie czasu jak i pieniędzy19.
Rysunek 5. Schemat zasady 1-10-100

Korygowanie i
usuwanie usterek w
miejscu ich
powstania

Naprawa
defektu wykrytego podczas
kontroli wewnętrznej

Naprawa
defektu
wykrytego
przez klienta

$1

$10

$100
Źródło: J. Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 1997, s. 95.

Według Bronisława Oyrzanowskiego na jakość towaru lub usługi składa się jakość typu (projektowana) oraz jakość wykonania. Zależność między jakością projektowaną, a kosztami jej osiągnięcia jest zależnością prostą. Im wyższy poziom jakości
projektowania tym koszty wytworzenia wyrobu są wyższe. Dzieje się tak, gdyż dobry
produkt kosztuje więcej. Odwrotne jest natomiast powiązanie jakości wykonania z
kosztami produkcji. Im wyższa jest jakość wykonania tym koszty są niższe. Im jakość
wykonania jest niższa tym koszty są wyższe20.
Gdy przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia poprawy jakości swoich produktów,
usług poprzez choćby nawet skromne inwestycje w zapobieganie i szacunek kosztów
jakości, koszty braków obniżają się (choć początkowo bardzo powoli), koszty oceny
gwałtownie zmniejszają się, podobnie jak koszty zapobiegania21. Przedstawione zostało to na poniższym wykresie:
19
20
21

Zob. Zarzadzanie..., op. cit., s. 95.
Zob. B. Oyrzanowski, Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego w zakresie jakości wyrobów,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1989, s. 3-4.
Ibidem, s. 93.
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Zmiany struktury kosztów jakości

Rysunek 6. Zmiany całkowitych kosztów jakości w czasie

koszty braków
Progresywna zdolność organizacji do spełnienia wymagań klienta
koszty ocen

całkowite koszty jakości
koszty zapobiegania

Źródło: D. Kowalska, Zarządzanie kosztami jakości, „Problemy jakości” nr 4/1996, s. 5.

Należy jeszcze zaznaczyć, że przedsiębiorstwo powinno dążyć do wytwarzania
produktu o jakości optymalnej, czyli o takim poziomie jakości, który zapewnia najkorzystniejszy stosunek stopnia zaspokojenia potrzeby nabywców do nakładów pracy na
jego wytworzenie. Wniosek ten zilustrowano na wykresie 2.
Na wykresie tym, optymalny poziom jakości odpowiada największej różnicy
między wartościami krzywej dochodów z polepszenia jakości, a krzywą kosztów
stanowiących nakłady na polepszenie jakości, np. nakładu na wytwarzanie i eksploatację wyrobów22.
Inaczej mówiąc, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, poprawa jakości ma granicę, poza którą dalsze inwestycje w poprawę jakości stają się coraz mniej opłacalne.
Granicę tę, osiąga się wówczas, gdy dalsze nakłady na działalność zapobiegawczą oraz
kontrolę powodują mniejsze oszczędności na stratach zewnętrznych i wewnętrznych.
Oznacza to, że chociaż z punktu widzenia użytkownika, możnaby było podnieść jeszcze bardziej poziom jakości wykonania to trzeba zaznaczyć, iż cena danego wyrobu
musiałaby te koszty uwzględniać. Dlatego podnoszenie poziomu jakości ponad optimum nie leży również w interesie konsumenta23 z wyjątkiem rynku dóbr luksusowych,
gdzie żądzą trochę inne prawa i cena nie jest podstawowym czynnikiem decydującym
o zakupie produktu.
22
23

Zob. R. Kolman, Sterowanie jakością wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
1994, s. 44.
Zob. Zarządzanie..., op. cit., s. 94.
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Przychody

Rysunek 7. Współzależność między osiąganym zyskiem, a poziomem jakości

uzyskiwane dochody

OPTIMUM

koszty jakości

Poziom jakości

Źródło: R. Kolman, Sterowanie jakością wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
1994, s. 44.
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System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar
kosztów obsługi klienta metodą ABC
1. Wstęp
Powiedzenie, że „nie sztuką jest wyprodukować, sztuką jest sprzedać” dociera
coraz bardziej do świadomości zarządzających firmami. Coraz częściej można słyszeć
o redukcjach nawet w największych światowych koncernach spowodowanych spadkiem sprzedaży. Postęp technologiczny i informacyjny doprowadził do sytuacji, w
której w sferze podnoszenia wydajności wytwarzania i technologii bardzo często
niewiele już można poprawić. Systemy ERP czy MRP, które wspomagały optymalizowanie sfery wytwarzania stały się standardem w większości liczących się firm.
Obecnie krytyczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu rynkowego ma podtrzymywanie
prawidłowych relacji z klientami firmy. Firmy realizują to zadanie przez ciągłe podnoszenie i mierzenie satysfakcji obsługiwanych klientów oraz zmniejszanie kosztów ich
obsługi. Systemy CRM (Customer Relationship Management, z ang. zarządzanie
relacjami z klientami) powstały, aby wspomagać te działania. Działania te stanowią
obecnie główny obszar walki konkurencyjnej. Dlatego systemy CRM są tak istotne w
procesie zarządzaniu firmą. Integracja systemu CRM z posiadanym i wdrożonym
systemem ERP albo wdrożenie tych systemów razem pozwala na niemal automatyczną
ocenę rentowności współpracy z klientami. Nie znaczy to oczywiście, że klientów
nierentownych można odesłać do konkurencji. Należy raczej zastanowić się, co zrobić,
aby stali się oni rentowni. Bardzo często można tego dokonać np. przez modyfikację
kanału komunikacji z tymi klientami, zastępując kosztowne wyjazdy lub telefony
rozwiązaniem typu „business to business” (komunikacja za pośrednictwem internetu
pomiędzy dwoma instytucjami), gdzie klient „obsłuży” się sam. W celu podjęcia
racjonalnych działań należy w dokładny sposób zdefiniować obszary kontaktów z
klientami, które są najbardziej kosztotwórcze oraz wyodrębnić najbardziej kosztownych klientów. Do tego celu służy właśnie analiza kosztów obsługi klienta metodą
ABC.

2. Rola systemu CRM w procesie zarządzania firmą
Celem systemu CRM w zarządzaniu procesami biznesowymi firmy jest uzyskanie efektu synergii wynikającej ze współpracy wszystkich działów przedsiębiorstwa w
zakresie obsługi klienta. Możliwe jest to dzięki swobodnemu przepływowi informacji
o kliencie do wszystkich pracowników firmy. W ten sposób tworzy się dodatkową
wartość dla klienta polegającą na tym, że pracownicy wszystkich działów firmy dys-
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ponują takimi samymi informacjami o kliencie (rysunek 1) i zapewniają mu wysoki
poziom obsługi. Dzięki temu wszyscy pracownicy firmy są postrzegani przez klienta
jako zorientowani w jego problemach i rozumiejący jego potrzeby, bez względu na to,
czy są to pracownicy działu handlowego czy logistyki.
Aby informacje te mogły być wykorzystane muszą zostać zebrane i zapisane.
Jest to kolejna ważna rola systemu CRM. Dzięki niemu, bowiem informacje, które
wcześniej posiadali tylko pracownicy stają się własnością całej firmy. Powoduje to
obniżenie się kosztów związanych z rotacją pracowników, szczególnie przedstawicieli
handlowych. Pozwala to również na bardziej elastyczne zarządzanie kadrą bezpośrednio obsługującą klientów, ponieważ przy zmianie osoby obsługującej klienta nie powstaje u klienta frustracja wynikająca z konieczności ponownego przekazywania
swoich wymagań i preferencji. Są one, bowiem zapisane w systemie CRM.
Rysunek 1. Miejsce systemu CRM zintegrowanego z systemem ERP w udostępnia-

C R M + E R P
oferty,
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reklamacje

spedycja

faktury
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Danych
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Handlowy
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Obsługi
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Techniczny

Dział
Logistyki
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Finansowy

informacje pobierane z systemu w procesie obsługi klienta
informacje wprowadzane do systemu w procesie obsługi klienta

niu informacji w procesie obsługi klienta
Źródło: opracowanie własne.

Coraz częściej system CRM rozumiany jest jako zbiór kilku aplikacji korzystających ze wspólnej bazy danych (rysunek 2). Rolą tego rodzaju aplikacji jest połączenie informacji o klientach, produktach i zasobach firmy. Na podstawie danych z bazy
danych możliwe jest generowanie automatycznych analiz i raportów. Mogą być one
wykorzystywane zarówno na szczeblu kierownictwa firmy, do oceny i podejmowania
decyzji strategicznych dotyczących współpracy z klientem, jak również na poziomie
szeregowego pracownika automatyzując jego pracę, np. przez tworzenie automatycznych ofert zawierających odpowiednio skalkulowane przez system CRM wielkości
rabatu czy kredytu kupieckiego.
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W związku z tym, że systemy CRM powstały stosunkowo niedawno trudno jest
o jednoznaczną definicję, czym jest system CRM. Istnieją tu dwa poglądy. Pierwszy to
producenci aplikacji CRM, którzy oferowany przez siebie program nazywają systemem CRM. Twierdzą często, że zakup i wdrożenie takiej aplikacji wymusi w firmie
odpowiednie wzorce zachowań. Do drugiego obozu należą ludzie nie związani bezpośrednio z producentami oprogramowania, są to menadżerowie i konsultanci, którzy
twierdzą, że traktowanie CRM jako aplikacji jest zbyt wąskie i prowadzi do wielu
nieudanych wdrożeń tych systemów. Autorzy publikacji (3) twierdzą, że „Customer
Relationship Management jest to strategia biznesowa polegająca na budowaniu związku i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. CRM
wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej „na klienta”, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaży i serwisu. Aplikacje CRM powinny dać
możliwość efektywnego zarządzania kontaktami z klientami prowadząc do „nadrzędności” tego podejścia nad ogólną strategią i kulturą w firmie1.”
Rysunek 2. Zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa – stan modelowy
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Źródło: Microsoft Industry Solutions Days, Warszawa 22-23 maja 2002 (materiały konferencyjne).

3. Wykorzystanie metody ABC do analizy kosztów obsługi klientów
3.1.

Charakterystyka kosztów obsługi klienta

Koszty obsługi klienta należą do grupy kosztów pośrednich. Klienci dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji o produktach konkurencyjnych stają się coraz
bardziej wymagający. Dlatego, aby spełnić ich oczekiwania konieczne jest stałe podnoszenie poziomu ich obsługi. Spełnienie tych podwyższonych oczekiwań klientów
wiąże się ze wzrostem kosztów ich obsługi. Koszty te stanowią coraz większy udział w

1

A. Mazur, D. Mazur, CRM. Zarządzanie kontaktami z klientem, Wyd. Madar, Zabrze 2001, s. 11.
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kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na koszt obsługi klientów składają się
następujące elementy:
• koszt mediów używanych do komunikacji z klientem (nakłady na reklamę, koszty
korespondencji, koszt telefonów, internetu, opłaty kurierskie),
• środki materialne przekazywane klientowi (koszt materiałów reklamowych, próbki
produktów, wydatki na promocję i reprezentację),
• wynagrodzenia pracowników (pracowników recepcji, przedstawicieli handlowych,
technicznego wsparcia sprzedaży, księgowości, logistyki),
• amortyzacja urządzeń technicznych używanych do obsługi i kontaktów z klientami
(systemy telefoniczne, komputerowe, transport),
• koszty podróży służbowych (paliwo, diety, noclegi).
Obniżanie kosztów obsługi klienta można osiągnąć poprzez obniżenie wartości
kosztów z każdej z wymienionych wyżej grup oraz poprzez zwiększenie efektywności
obsługi, czyli przy zachowaniu stałego poziomu kosztów obsłużenie większej liczby
klientów.

3.2.

Założenia metody ABC

Potrzeba prawidłowej alokacji wszystkich kosztów pośrednich na poszczególne
produkty lub klientów doprowadziła do powstania metody analizy kosztów ABC
(Activity Based Costing, z ang. rachunek kosztów działań). Przyczyną jej powstania
było również stwierdzenie, że ogólne koszty pośrednie takie jak np. koszty obsługi
klienta mogą się rozkładać w sposób zupełnie inny niż koszty pośrednie produkcji, lub
wartość sprzedaży dla poszczególnych klientów.
Według koncepcji ABC koszty pośrednie rozlicza się na produkty i klientów,
odpowiednio do działań wywołujących te koszty. Podstawą koncepcji rachunku kosztów działań jest postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat działań niezbędnych do
wytworzenia i sprzedaży określonych produktów. Na rachunek kosztów działań składają się następujące etapy2:
• identyfikacja istotnych działań (activity) występujących w przedsiębiorstwie, czyli
określenie działań (np.: planowanie, zakupy, zarządzanie klientami, ulepszanie produktów) wykonywanych z pomocą zasobów pośrednich i pomocniczych (wsparcie
informatyczne, obsługa produkcji i klientów). Określenie działań kończy się stworzeniem słownika działań3, wymieniającego i definiującego najważniejsze działania
wykonywane w organizacji,
• ustalenie kosztów poszczególnych działań (activity cost pool), czyli przypisanie
kosztów zasobów do odpowiadających im działań, stosując nośniki kosztów zasobów,
• określenie jednostki pomiaru wolumenu każdego działania (activity driver) – inaczej identyfikacja miar poszczególnych działań, czyli wybór nośników kosztów
działań (ilościowych wskaźników efektów działania), łączących koszty działań z
2
3

Z. Leszczyński, T. Wnuk, Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000,
s. 514-517.
R. s. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków
2000, s. 109.
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produktami, usługami i klientami przedsiębiorstwa. Zakładając, że przykładowym
działaniem jest zaopatrzenie materiałowe, to jednostkami miary będą liczba zamówień, liczba dostaw czy liczba otrzymanych faktur4,
• rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na produkty, czyli określenie wszystkich produktów, usług i wszystkich klientów danego przedsiębiorstwa
oraz powiązanie ich z kosztami działań.
Z. Leszczyński (1) podaje, że ustalenie kosztów jednostkowych produktów,
wymaga obliczenia stawki kosztów określonych działań oraz kosztów działań obciążających poszczególne rodzaje produktów.

4. Możliwości zastosowania systemu CRM do analizy kosztów obsługi
klienta metodą ABC
System CRM w Firmie X służy do przechowywania i analizy następujących danych dotyczących klientów i relacji z nimi:
• dane podstawowe takie jak: adres, telefon, siedziba,
• klasyfikacja klienta według dowolnych kryteriów takich jak: region, rodzaj
działalności, relacja z Firmą X, status klienta (obecny, potencjalny, były), ważność,
• dane administracyjne takie jak: forma prowadzonej działalności, właściciele, liczba
zatrudnionych osób, NIP, REGON,
• kluczowe osoby klienta (informacje nt.: poszczególnych pracowników klienta,
istotnych z punktu widzenia relacji z Firmą X z uwzględnieniem stanowiska, zakresu decyzyjności, roli w procesie podejmowania decyzji, roli w procesie zakupu i
odbioru jakościowego produktów Firmy X,
• pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientem ze strony Firmy X, z podaniem
funkcji, jaką pełnią w stosunku do klienta (technolog, asystent, handlowiec), z
uwzględnieniem okresu pełnienia funkcji,
• historia kontaktów z klientem: raporty dotyczące ustaleń z klientem podczas rozmów telefonicznych, wizyt i delegacji,
• kartoteka produktów klienta wraz z cenami,
• lista delegacji do określonego klienta,
• korespondencja od klienta i wysyłana do klienta (dokumenty są skanowane i
wprowadzane do sytemu w postaci elektronicznej),
• informacje dotyczące technologii stosowanych u klienta,
• informacje dotyczące badań i testów jakościowych produktów Firmy X wykonywanych przez klienta.
Dane te są gromadzone we wspólnej bazie danych, obsługującej zarówno system
CRM jak również system ERP. Dzięki temu możliwa jest ścisła integracja tych systemów. Na podstawie odpowiednich uprawnień dane z obu systemów w postaci nieprzetworzonej, jak również w postaci raportów i analiz, są udostępniane odpowiednim
pracownikom firmy.
4

Z. Leszczyński, T. Wnuk, Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000,
s. 531.
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5. Praktyczny przykład wykorzystania danych z systemu CRM do analizy
kosztów obsługi klienta metodą ABC
5.1.

Określenie wielkości składowych kosztów obsługi klienta

O poziomie wymienionych wcześniej składowych kosztów klienta decydują
działania wymienione w tabeli 1. Do każdego z tych działań zostały również przypisane nośniki kosztów.
Tabela 1.

Przypisanie działań i nośników kosztów do kosztów zasobów
składowe kosztów

koszt mediów używanych do
komunikacji z klientem

środki materialne przekazywane
klientowi

wynagrodzenia pracowników

amortyzacja urządzeń technicznych używanych do obsługi i
kontaktów z klientami
koszty podróży służbowych

działania
• przedstawiania ofert
klientowi
• promocja i reklama
• uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia
• przekazywane
materiały reklamowe
• projektowanie
nowych produktów
• odpowiadanie na
zapytania klienta
• negocjacja warunków realizacji zleceń
• opracowanie technologiczne zamówień klienta
• fakturowanie
• dystrybucja
• przetwarzanie
informacji w systemach informatycznych
• komunikacja i
wymiana informacji
• podróże służbowe

nośnik kosztów
• liczba wysłanych ofert
• liczba reklam
• liczba zleceń i zapytań
złożonych przez
WWW
• liczba przekazywanych
materiałów
• liczba uruchomionych
zleceń próbnych
• liczba odpowiedzi na
zapytania zapytań
• liczba negocjowanych
ofert
• liczba uruchomionych
zleceń produkcyjnych
• liczba wystawionych
faktur
• liczba wysyłek
• liczba zleceń
• liczba ofert
• czas rozmów
• liczba kilometrów,
liczba dni spędzonych
w delegacji

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 przedstawiono przykładowe wielkości ww. grup kosztów, które zostały zarejestrowane w systemie finansowo księgowym Firmy X.

System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar kosztów obsługi klienta...

Tabela 2.
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Miesięczne koszty w układzie rodzajowym

Grupy kosztów:
media używane do komunikacji z klientem:
reklama (usługi)
korespondencja do klienta
telefony stacjonarne rozmowy
telefony komórkowe rozmowy
opłaty kurierskie
środki materialne przekazywane klientowi:
materiały reklamowe
próbki produktów
pracownicy:
recepcja
asystenci
handlowcy
techniczne wsparcie sprzedaży
księgowość
logistyka
podróże służbowe:
paliwo
noclegi
Razem koszty obsługi klientów
Razem koszty ogółem
Udział kosztów obsługi klienta w kosztach ogółem

wartość
18 558 zł
875 zł
6 131 zł
8 564 zł
782 zł
407 zł
4 932 zł
5 550 zł
17 357 zł
17 618 zł
11 389 zł
15 430 zł
10 090 zł
8 756 zł
18 458 zł
144 896 zł
1 712 723 zł
8,46%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.

Należy zauważyć, że udział grup kosztowych składających się na koszty obsługi
klienta stanowi ponad 8% kosztów ogólnych firmy. Pomimo tego, że w tabeli 2 w
sposób precyzyjny zostały określone koszty obsługi wszystkich klientów układ taki jest
praktycznie bezużyteczne przy ocenie rentowności sprzedaży dla poszczególnych
klientów.

5.2.

Określenie kosztów działań

W celu określenia kosztów działań należy stwierdzić, jaka część kosztów w
układzie rodzajowym stanowi koszty poszczególnych działań. Dokonuje się tego
analizując, jaki procent z poszczególnych grup kosztowych jest przeznaczany na
określone działanie. Wyniki wyceny poszczególnych działań zostały przedstawione w
tabeli 3.
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media używane do komunikacji z klientem:
reklama (usługi)
100
korespondencja do klienta
30
10 20 20
telefony stacjonarne (abonament +
20
40
20
rozmowy)
abonament
rozmowy
telefony komórkowe (abonament +
10
30
20
rozmowy)
opłaty kurierskie
10
5
5
dostęp do internetu
20 30 10
10 10
środki materialne przekazywane klientowi:
materiały reklamowe
100
próbki produktów
40 10
50
wynagrodzenia pracowników:
pracowników recepcji
20 20
20
20
asystenci
20
10
10 20
handlowcy
30 20 10
10 10
technicznego wsparcia sprzedaży
40 20
księgowości
logistyki
20
20
amortyzacja urządzeń tech. używanych
10
10
10 10
do obsługi i kontaktów z klientami:
koszty podróży służbowych:
paliwo
30 30
noclegi
30 30

windykacja nalezności

dystrybucja (spedycja)

fakturowanie

negocjacja warunków realizacji
zleceń
opracowanie technologiczne zamówień klienta

odpowiadanie na zapytania klienta

projektowanie nowych produktów

przekazywane materiały reklamowe

uzgodnienia dotyczące realizacji
zamówienia

Koszty:

promocja i reklama

Przekształcenie kosztów zasobów na koszty działań (w%)
przedstawiania ofert klientowi

Tabela 3.
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20
15

5

30

10

10

80
10

10
20

10

20
10

10

40
20
20
10
30
30

20

20
40

10

10 10%
10
10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.

Po przeliczeniu kosztów rodzajowych przedstawionych w tabeli 2 według proporcji przedstawionych w tabeli 3 otrzymujemy koszty poszczególnych rodzajów
działań (tabela 4). Suma tych kosztów nie jest równa sumie kosztów rodzajowych,
ponieważ nie wszystkie koszty rodzajowe w całości stanowią koszty obsługi klienta.
Przykładowo, wynagrodzenia pracowników działu księgowości tylko w części zostały
zaliczone do kosztów obsługi klienta.
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Tabela 4.
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Wartościowe określenie kosztów poszczególnych działań

Działania
przedstawiania ofert klientowi
promocja i reklama
uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia
przekazywane materiały reklamowe
projektowanie nowych produktów
odpowiadanie na zapytania klienta
negocjacja warunków realizacji zleceń
opracowanie technologiczne zamówień klienta
fakturowanie
dystrybucja (spedycja)
windykacja nalezności
RAZEM

wartość
23 633 zł
14 107 zł
12 481 zł
1 643 zł
11 107 zł
15 136 zł
18 715 zł
8 513 zł
10 838 zł
8 076 zł
10 873 zł
135 122 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.

Przedstawienie kosztów w układzie pokazującym koszty określonych działań
pozwala na lepszą analizę kosztów i podejmowanie działań w celu ich ograniczenia.
Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 stwierdzono, że największą pozycję kosztową w procesie obsługi klienta stanowi przedstawianie ofert klientowi. W związku z
tym należy się zastanowić, czy nie dałoby się zautomatyzować procesu składania ofert,
np. przez wprowadzenie strony internetowej, na której klient sam mógłby dokonać
kalkulacji cen interesujących go artykułów albo sprawdzenie, dlaczego przygotowanie
oferty jest tak kosztochłonne i postarać się o wyeliminowanie wszystkich ograniczeń
wewnątrz firmy tak, aby ten proces przyspieszyć i zautomatyzować. Pracochłonność
przygotowywania ofert może wynikać z braku szybkiego dostępu do informacji technologicznej w firmie i można się zastanowić nad wprowadzeniem firmowej bazy
wiedzy na ten temat.

5.3.

Określenie nośników kosztów działań

Do prawidłowej alokacji kosztów obsługi na poszczególnych klientów metodą
ABC konieczna jest informacja o liczby działań i nośników kosztów na każdego klienta. Dane te dostępne są w systemie CRM. Firma przygotowująca się do wdrożenia
systemu CRM, która chce wykorzystywać dane z tego systemu do kalkulacji kosztów
metodą ABC powinna wcześniej określić działania i nośniki kosztów, które będą
potrzebne do prawidłowej analizy kosztów. Wymagania, co do rejestracji działań i
nośników kosztów powinny zostać uwzględnione w procesie projektowania lub zakupu
systemu.
Po wyodrębnieniu istotnych działań (pokazanych w tabeli 4) generujących koszty związane z obsługą klienta należy na podstawie kosztów zarejestrowanych w systemie finansowym obliczyć koszty każdego z tych działań.
Ustalenie wielkości koszów obsługi klienta możliwe jest dzięki analizie liczby
następujących wielkości:
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•
•
•
•
•
•

opracowanych zapytań ofertowych,
kalkulacji,
wysłanych ofert,
kontaktów telefonicznych,
wyjazdów i odległości (delegacje),
uruchamianych zleceń produkcyjnych (i ich trybu: nowość, wznowienie bez zmian,
wznowienie ze zmianami),
• wystawianych faktur (pozycji na fakturze),
• wysyłek,
• korespondencji odebranej od i wysłanej do klienta,
• działań promocyjnych (targi, reklamy, inne działania promocyjne).
Dane te analizowane są w okresach miesięcznych, odpowiadających okresowi
powstawania odpowiednich kosztów z tabeli 2.

5.4.

Analiza ilości nośników

Na podstawie danych z systemu CRM dla każdego działania została określona
ilość nośników przypadająca na poszczególnych klientów. Wyniki przedstawia Tab. 5.

fakturowanie

dystrybucja (spedycja)

windykacja nalezności

liczba wysyłek (szt.)

liczba wezwań (szt.)

1
105

liczba wystawionych faktur
(szt.)

1
76

3
1

opracowanie technologiczliczba uruchomionych
ne zamówień klienta
zleceń produkcyjnych (szt.)

1
63

1

negocjacja warunków
realizacji zleceń

projektowanie nowych
produktów
liczba nowych lub zmodyfikowanych produktów (szt.)

1
3

1

1
1
1

liczba zawartych nowych
kontraktów (szt.)

przekazywane materiały
reklamowe
liczba przekazanych materiałów (szt.)

1

liczba wykonanych kalkula- odpowiadanie na zapytania
ofertowe klienta
cji (szt.)

uzgodnienia dotyczące
realizacji zamówienia
liczba zrealizowanych
zamówień (szt.)

KLIENT 001
KLIENT 002
KLIENT 003
......
KLIENT 076
Suma całkowita

promocja i reklama

Nośnik kosztów

równo do każdego klienta

Rodzaj działania

przedstawiania ofert
klientowi

Określenie liczby nośników przypadających na poszczególnych klientów
w ciągu jednego miesiąca

liczba wysłanych ofert (szt.)

Tabela 5.

2
4

1
9

1
3

1

1
95

1
164

1
129

17

1
1
32

29

2
118

1
11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.
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5.5.

Alokacja kosztów na poszczególnych klientów

Na podstawie ilości nośników przypadających na poszczególnych klientów możliwe jest alokowanie odpowiednich wielkości kosztów na klientów.
Na podstawie danych z tabeli 6 możliwe jest zestawienie kosztów obsługi z
przychodami w celu określenia rentowności sprzedaży poszczególnym klientów.
Analiza danych z tabeli 6 pozwala również stwierdzić, jakie grupy kosztów stanowią
największą wartość u każdego z klientów. Przykładowo, u klienta 002 dość duży koszt
stanowi fakturowanie. Wiedząc, że koszt ten wynika z dużej liczby wystawianych
faktur, firmy powinna ustalić z klientem wystawianie faktur zbiorczych w rzadszych
odstępach czasu. Ostatnia kolumna w prezentowanej tabeli zawiera sumę kosztów
poszczególnych działań, które składają się na rzeczywisty koszt obsługi klienta.

uzgodnienia dotyczące
realizacji zamówienia

przekazywane materiały
reklamowe

projektowanie nowych
produktów

odpowiadanie na zapytania ofertowe klienta

negocjacja warunków
realizacji zleceń

opracowanie technologiczne
zamówień klienta

fakturowanie

dystrybucja (spedycja)

windykacja nalezności

Razem

KLIENT
375
001
KLIENT
0
002
KLIENT
375
003
....
KLIENT
375
076
SUMA 23633

promocja i reklama

Klient

Koszty obsługi poszczególnych klientów (w zł)
przedstawiania ofert
klientowi

Tabela 6.

430

119

51

0

385

0

179

66

63

0

1668

430

357

0

383

0

0

358

595

188

640

2950

430

0

0

0

128

0

0ł

0

0

0

933

430

119

51

0

257 1 701

90

66

63

0

3151

32665 12481 1643 11107 15136 18715

8513

10 838 8076 10873 153680

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.

W celu porównania wartości kosztów obsługi klienta obliczonych metodą ABC i
metodami tradycyjnymi, poniżej przedstawione zostały wartości kosztów obliczone
metodami tradycyjnymi. Tabela 7 przedstawia wartość sprzedaży dla poszczególnych
klientów.
Tabela 7.

Wartość miesięcznej sprzedaży dla poszczególnych klientów
klient
KLIENT 001
KLIENT 002
.....
KLIENT 076
Suma całkowita

wartość
1 500 zł
18 972 zł

289 zł
1 659 486 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.
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Na podstawie danych z tabeli 7 koszty rozliczone proporcjonalnie wg wartości
sprzedaży będą wyglądały w sposób następujący (tabela 8).
W analizowanym okresie firma sprzedawała swoje wyroby 76 klientom. W
związku z tym po podziale kosztów w sposób równomierny otrzymamy kosztów
obsługi jednego klienta równe 3022 zł.
Po porównaniu kosztów obsługi klienta nr 001 widać, że są one znacznie zróżnicowane w zależności od przyjętej metody. Koszty te wynosiły odpowiednio:
• 1 668 zł – przy zastosowaniu metody ABC (tabela 6),
• 208 zł – przy podziale kosztów proporcjonalnie do wartości sprzedaży (tabela 8),
• 3 022 zł – przy równomiernym podziale kosztów.
Tabela 8.

Koszty rozliczone proporcjonalnie
poszczególnych klientów
klient
KLIENT 001
KLIENT 002
...
KLIENT 076
Suma całkowita

wg

wartości

sprzedaży

na

wartość
208 zł
2 626 zł
40 zł
229 673 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z systemu informatycznego Firmy X.

W przypadku podziału równomiernego koszty te zostały przeszacowane prawie
dwukrotnie, natomiast w przypadku podziału proporcjonalnego do wartości sprzedaży
zostały niedoszacowane ponad ośmiokrotnie. Rozbieżności takie sprawiają, że tradycyjne metody alokacji kosztów na poszczególnych klientów nie dają podstaw do podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących opłacalności współpracy z klientami.
Metoda ABC pokazuje prawidłową wartość kosztów, ponieważ odzwierciedla stopień
zużywania zasobów kosztowych na podstawie ilości nośników kosztów. Dodatkowo
dzięki tej metodzie wartość kosztów obsługi jest podzielona na obszary, którymi
można zarządzać, aby obniżać koszty poszczególnych sfer obsługi klienta.

6. Podsumowanie
System CRM, poza swoją podstawową rolą polegającą na wspieraniu procesu
obsługi klientów oraz zbieraniu danych i informacji związanych z tym procesem, może
również być wykorzystywany do oceny rentowności współpracy z poszczególnymi
klientami. Najlepszym obecnie narzędziem do określenia dokładnych kosztów obsługi
klienta, niezbędnych do określenia rentowności współpracy z nim, jest metoda ABC.
Poza określaniem kosztów obsługi poszczególnych klientów może ona służyć również
do optymalizacji poszczególnych sfer obsługi klienta, takich jak przygotowywanie
ofert, sprzedaż, spedycja, itp. Metoda ABC wymaga jednak zbierania i analizowania
stosunkowo dużej ilości danych (nośników kosztów). Dzięki zintegrowaniu systemu
CRM z systemem ERP proces ten może zostać w znaczny sposób zautomatyzowany.

System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar kosztów obsługi klienta...
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Wykorzystanie systemu CRM do analiz związanych z rentownościami współpracy z
poszczególnymi klientami pozwala udostępnić menadżerom na każdym szczeblu
szczegółowe informacje o tym, jakie działania powinni podjąć, aby zwiększyć zysk
firmy. Przedstawione w referacie argumenty wskazują na celowość wdrożania systemów CRM w przedsiębiorstwach.
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Wybrane możliwości i bariery w praktycznym wykorzystaniu
Internetu w działalności gospodarczej
Przez prawie trzydzieści lat swego istnienia internet był niekomercyjną siecią
komputerową utrzymywaną przez rząd Stanów Zjednoczonych, która była pomyślana
jako nowoczesne narzędzie ułatwiające pracownikom akademickim kontakt przy
przeprowadzaniu badań naukowych. W połowie lat 80. National Science Foundation
stworzyła sieć o bardzo szybkiej transmisji danych, co pozwoliło na podłączenie do
internetu innych sieci, a następnie w 1991 roku na odstąpienie od rygorystycznie dotąd
przestrzeganych założeń o niekomercyjności sieci.
Doprowadziło to do powstania olbrzymiej sieci, określanej jako World Wide
Web. Szybko też dostrzeżono olbrzymie, nowe możliwości biznesowe tkwiące w tak
rozległej sieci i powstały pomysły na ich wykorzystanie. Pojawiły się takie terminy
jak:
• electronic business – eBusiness,
• electronic commerce – eCommerce,
• internet commerce – iCommerce,
• digital commerce,
jako elektroniczne odmiany biznesu i handlu1.
Elektroniczny biznes to nie tylko moda, lecz także rewolucyjne zmiany w podejściu do „robienia” biznesu. Zmiany w sposobie korzystania z informacji, kontaktowaniu się z klientem, dostawcą, a nawet pracownikiem, zmiany w marketingu i sposobie
promocji itd.
Media, reklama, popularna kultura, cyfrowe obrazy i dźwięki – wszystko to dociera do nas codziennie w nasyceniu tak wielkim, że skłonni jesteśmy myśleć: nie ma
odwrotu, komputeryzacja i postęp techniczny opanowały nas bez reszty. Świat rzeczywiście zamienił się w globalną wioskę, przyszłość należy do cywilizacji informatycznej, a Internet będzie podstawowym instrumentem komunikacji, wymiany handlowej
etc. Wykorzystanie multimedialnych technologii stwarza nowe możliwości, przez co
np. reklama jest niezwykle efektowna, efektywna, tania i szeroko dostępna. To przynosi dla firmy same pozytywy, gdyż przedsiębiorstwo jest postrzegane jako nowoczesne i
postępowe.
Na drugim biegunie mamy obiegowe opinie, że Internet to zabawka dla młodzieży i nowy sposób spędzania czasu, czyli krótko mówiąc rozrywka. To brzmi jak
paradoks, ale czasami firmy intuicyjnie czują, że Internet jest przyszłością i jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że wiedzą na jego temat mało, że ich wyobraźnia na
1
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temat wpływu Internetu na kondycję firmy nie pozwala dostatecznie szeroko i wszechstronnie ocenić wszystkich korzyści.
„Coś tam” jednak wiedzą, gdzieś już słyszeli o tym, że to się opłaca, sprawdza –
powiedział im kolega, ktoś z branży przyznał, że poprawiły mu się wyniki, zwiększył
zysk. Jednym słowem – internet jest już dzisiaj wręcz niezbędny do prowadzenia
działalności gospodarczej.

1. Najistotniejsze możliwości zastosowania sieci
1.1

Zastosowanie Internetu w firmach typowo internetowych

Najlepszym przykładem (choć oczywiście nie jedynym) wykorzystania drzemiących w internecie ogromnych możliwości jest działanie sklepu internetowego.
Spróbujmy więc założyć taki sklep:
• niepotrzebny nam będzie specjalny lokal ze sprzedawcami w środku, sklep nie musi
być w centrum miasta. Przecież w sieci nie ma centrum, ani peryferii,
• sklep otwarty będzie non-stop,
• rynek potencjalnych klientów obejmie wszystkich użytkowników sieci WWW na
całym świecie,
• w sklepie oczywiście nie będzie kolejek,
• płatności będą realizowane z wykorzystaniem opcji bezgotówkowych.
Potrzebujemy tylko:
• komputera typu internet ready,
• wykonać wirtualną witrynę sklepu z opracowanym sposobem dokonywania zakupu,
• zarejestrować własną domenę i umieścić tam utworzoną witrynę,
• zawrzeć umowę na elektroniczną obsługę bezgotówkową.
Koszty z tytułu rozpoczęcia i prowadzenia rocznej działalności sklepu wirtualnego są nieporównywalnie mniejsze i oscylują wokół kilkunastu procent nakładów
inwestycyjnych poniesionych na otwarcie i utrzymanie porównywalnego tradycyjnego
sklepu. Oczywiście taki tradycyjny sklep nie ma nawet szans objąć swoim zasięgiem
tak wielkiej populacji potencjalnych klientów. Takie możliwości daje tylko wykorzystanie sieci WWW.

1.2.

Zastosowania Internetu w firmach określanych mianem przedsiębiorstw
tradycyjnych

• Łatwość i szybkość komunikowania się rozproszonych oddziałów firmy, która już
nie musi posiadać scentralizowanej siedziby. Teraz każdy pracownik może siedzieć
w zaciszu swojego pokoju i pracować dla firmy niezależnie od położenia geograficznego pozostałych jej części. Wielu specjalistów firm komputerowych już dzisiaj
widzi swojego szefa tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik otrzymuje
wynagrodzenie przelewem, a swoje prace wysyła i konsultuje poprzez sieć.
• Jednym z najlepszych sposobów na podejmowanie decyzji lub na wyrobienie sobie
opinii na jakiś temat jest przedyskutowanie problemu ze współpracownikami bądź
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ekspertami. Jednak często zdarza się, że umówienie na spotkanie paru osób w tym
samym miejscu i o tym samym czasie jest niezwykle trudne. Wykorzystując sieć
możemy kontaktować się z partnerami niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Istnieją już warunki do prowadzenia wideokonferencji2. Umożliwia ona jednoczesne komunikowanie się wielu osób. Można więc włączyć do dyskusji człowieka,
znajdującego się w dowolnym miejscu.
• Nieograniczony dostęp do informacji dla indywidualnych użytkowników sieci
pozwala na np.: łatwe przeglądanie trudno dostępnych zbiorów bibliotecznych.
Każda encyklopedia, muzeum stoi otworem przed internautą o ile tylko jest udostępniona w sieci.
Dla firm oznacza to o wiele więcej. W ciągu kilku minut możemy sprawdzić dane i ofertę firm konkurencyjnych. Możliwe jest przeprowadzanie badań rynkowych
wykorzystując e-mail lub umieszczając ankiety bezpośrednio na stronie. Wszelkie akty
prawne są powszechnie i łatwo dostępne. Największą zaletą jest jednak możliwość
bieżącej aktualizacji danych, przez co stają się one niezwykle cenne.

2. Najistotniejsze bariery hamujące pełne wykorzystanie możliwości, jakie
daje sieć
2.1.

Trudności w jednoznacznej identyfikacji osoby (jednostki) w sieci

Składane w ubiegłym roku ze strony rządu deklaracje szybkiego uchwalenia
ustawy o podpisie elektronicznym, który Unia zalegalizowała w zeszłym roku, nie
zostały dotąd urzeczywistnione. Podpis elektroniczny ma kluczowe znaczenie z punktu
widzenia rozwoju eBusinessu. System prawny musi bowiem uznawać podpis cyfrowy
na równi z podpisem własnoręcznym. Bardzo istotną konsekwencją stosowania podpisu elektronicznego, będzie możliwość wiarygodnego potwierdzenia autentyczności
nadawcy, ponieważ nikt, łącznie z odbiorcą, nie ma możliwości podrobienia podpisu
cyfrowego. Co więcej, weryfikacja przez odbiorcę takiego podpisu, pozwoli ustalić,
czy treść dokumentu nie została zmieniona w czasie transmisji. Zastosowanie zatem
tego rozwiązania w bardzo dużym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wysyłanej przez nas informacji, chroniąc ją przed niepożądanym dostępem.
Brak podpisu elektronicznego nie oznacza, że nie można obecnie bezpiecznie
zawierać transakcji w sieci. W tym celu należy korzystać z mechanizmów opartych na
zaawansowanej kryptografii, posługując się m.in. protokołem SSL (Secure Socket
Layer), umożliwiającym szyfrowaną wymianę informacji między klientem i serwerem.
Gdyby nie SSL, informacje z portalu biznesowego trafiałyby do odbiorcy jako zwykły
tekst, który łatwo przechwycić i odczytać. Nawiązanie bezpiecznego połączenia, jest
sygnalizowane przez przeglądarkę internetową. W przypadku braku komunikatu podawanie np. numeru karty kredytowej jest wysoce ryzykowne.

2
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Zapewnienie poufności informacji przesyłanych poprzez sieć

Systemy zabezpieczeń podobne do podpisu elektronicznego, stosowane są przez
banki oferujące usługę prowadzenia elektronicznego konta. Użytkownik takiego ekonta, może dokonywać wszelkich czynności bankowych za pośrednictwem Internetu.
Daje to niesamowitą wygodę w obsłudze rachunku, jednakże przed podjęciem decyzji
o założeniu takiego konta, trzeba zdawać sobie sprawę, jakiego rodzaju zabezpieczenia
powinien gwarantować bank. Z punktu widzenia użytkownika konta, istotne jest bezpieczne przesyłanie danych, bez możliwości dostępu do nich osób trzecich. Bank
natomiast musi mieć pewność, że użytkownikiem jest osoba uprawniona oraz że nie
wyprze się dokonanej transakcji. Dość dobrym zabezpieczeniem stosowanym w niektórych bankach jest system łączący 3 elementy: identyfikator użytkownika (jego
nazwę), hasło oraz tzw. token. Token jest urządzeniem elektronicznym, wspierającym
sprzętowo proces uwierzytelniania użytkownika konta, przypisanym do konkretnego
rachunku bankowego.
Po wprowadzeniu kodu PIN przez użytkownika, generuje on ciąg cyfr, będący
swoistym kluczem do naszego konta. Wykorzystanie takiego systemu dobrze zabezpiecza użytkownika przed podszywaniem się przez osobę nieupoważnioną, choć nie
daje 100% gwarancji integralności przesyłanych danych. W związku z tym wyłania się
problem odpowiedzialności za ryzyko zniekształcenia transmisji przez osobę niepożądaną (np. przez hakera).
Działalność wszelkiego rodzaju sklepów internetowych wymaga zaufania klientów, gdyż dokonanie zakupu łączy się zazwyczaj z podaniem numeru karty kredytowej. Ta oczywiście niesie ze sobą ryzyko podejrzenia tych danych przez hakerów3.
Dzisiaj dokonywanie zakupu w sklepie wirtualnym wygląda następująco:

Rysunek 1. Tradycyjna procedura rozliczania transakcji4
Klient

1

4

Bank

3
4

Sprzedawca

2

3

Bank
pośredniczący

K. Sosnowska, Bezpieczny e-biznes, „Euro Fakty” nr 1(7)/2001.
M. Pawlak, Karty kredytowe a Internet: sieciowe zakupy za pomocą „plastikowych pieniędzy” nie
zawsze są bezpieczne, „Chip” nr 5/2000.
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1.
2.
3.
4.

Klient dokonuje zakupu w sklepie internetowym
Sprzedawca otrzymuje pieniądze od banku pośredniczącego w transakcji
Bank pośredniczący rozlicza się z innymi bankami
Bank obciąża konto klienta
W przypadku reklamacji cała procedura przebiega w odwrotnym kierunku:
klient otrzymuje pieniadze od banku, ten rozlicza się się z bankiem pośredniczącym a
bank pośredniczący obciąża wszystkimi kosztami sklep internetowy, jeśli to z jego
winy wystąpiła reklamacja.
Dokonywanie płatności jest tak ważne, że nawet najwięksi wystawcy kart płatniczych i koncerny informatyczne (VISA, Eurocard/Mastercard, IBM, Microsoft i
Netscape) zakopały topór wojenny i opracowały nowy standard obsługi zamówień i
płatności w internecie SET (Secure Electronic Transaction).
Rysunek 2. Schemat przeprowadzania bezpiecznej transakcji w systemie SET5
1. Zamówienie
7. Obciążenie konta

Klient
4. Dostawa towaru

Sieć
bankowa

Sprzedawca
6. Wypłata należności

3. Potwierdzenie

5. Zlecenie płatności
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obsługująca
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M. Pawlak, Karty kredytowe a Internet: sieciowe zakupy za pomocą „plastikowych pieniędzy” nie
zawsze są bezpieczne, „Chip” nr 5/2000.
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SET popierany jest przez większość kredytodawców, ponieważ zapewnia obecnie najwyższy poziom bezpieczeństwa dla klientów i sprzedawców. Najważniejszą
zaletą tego systemu jest to, że pozwala on na realizację transakcji z użyciem kart
kredytowych bez potrzeby podawania numeru karty. Poza tym zarówno sprzedawcy,
jak i kupujący muszą być zarejestrowani i mieć certyfikat, dzięki któremu przestają
być anonimowi.
Aby możliwe było korzystanie z systemu, należy wcześniej wykonać odpowiednie czynności. Podobnie jak w przypadku kart kredytowych, również użytkownicy
SET muszą wcześniej podpisać odpowiednią umowę. Następnie klient otrzymuje ze
swojego banku oprogramowanie, które instaluje na komputerze. Obecnie jest to program na płycie CD-ROM o wielkości od 3 do 7 MB, w przyszłości do tego celu będą
wykorzystywane również karty chipowe.
Każdy użytkownik ma na swoim komputerze tzw. wallet, czyli elektroniczną
portmonetkę, która pozwala zarządzać nawet kilkoma kartami kredytowymi. W czasie
dokonywania zakupów, zamiast podawać numer karty, wystarczy wskazać w programie właściwą kartę.
Poza danymi dotyczącymi zamówienia przesyłany jest jeszcze certyfikat klienta,
czyli elektroniczny podpis. Asymetryczne szyfrowanie działające na bazie kluczy –
publicznego i prywatnego – zapewnia identyfikację użytkownika i zabezpiecza przesyłane informacje przed rozszyfrowaniem. Do sklepu internetowego nigdy nie jest przesyłany numer karty kredytowej, gdyż bank potwierdza wiarygodność osoby składającej
zamówienie i bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jako dodatkowe zabezpieczenie
użytkownik musi wprowadzić kilkucyfrowy kod znany tylko sobie. Kod ten razem z
certyfikatem tworzy dwuczłonowy klucz, działający podobnie jak kombinacja karta/kod PIN w tradycyjnych systemach bankomatowych.
Również sklep internetowy musi mieć certyfikat SET i korzystać ze specjalnego
oprogramowania. Obecnie podstawowym mankamentem SET-u jest jego małe rozpowszechnienie wśród sprzedawców. Z tego powodu klienci rzadko mają okazję płacić
za zakupy za pomocą elektronicznej portmonetki. Wprawdzie SET ma stać się standardem międzynarodowym, jednak na razie certyfikowane sklepy znaleźć można głównie
w Niemczech, Skandynawii i Szwajcarii.

2.3.

Zabezpieczenie danych przechowywanych na komputerach

Omówione wyżej sposoby zabezpieczają transmisję poufnych danych. Oprócz
tego, bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które często bądź stale korzysta z Internetu, jest zabezpieczenie informacji archiwizowanych w komputerach.
W tym celu należy przede wszystkim kupić dobry program zabezpieczający
twarde dyski przed niepożądanym dostępem. Niejednokrotnie bardzo dobre programy
tego typu są dostępne za darmo w Internecie. Poza tym szalenie istotne jest zaangażowanie wszystkich pracowników w system bezpieczeństwa firmy poprzez uświadomienie podstawowych zasad korzystania z poczty elektronicznej. Sprowadza się to między
innymi do wprowadzenia obowiązku częstego zmieniania hasła dostępu, unikania
przyjmowania podejrzanych plików oferowanych nachalnie przez nieznane osoby
(nieotwieranie załączników!), jak również ograniczanie ściągania plików z niewiadomych źródeł. Najgroźniejsze dotychczas wirusy ukrywały się w załącznikach, po
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otwarciu których zawartość twardego dysku komputera była zwyczajnie kasowana.
Dodatkowo wirus sam rozsyłał się na wszystkie adresy zgromadzone w poczcie. Ważne jest zatem stosowanie zasady ograniczonego zaufania i zwykłego zdrowego rozsądku.

2.4.

Utrudnienia technologiczne i finansowe

W Polsce wciąż działa monopol Telekomunikacji Polskiej S. A. Biorąc pod
uwagę dochody Polaków, mamy jeden z najdroższych dostępów do sieci (przed nami
jest tylko Japonia!) korzystając z usług TP S. A. na świecie. Korzystanie z połączenia
modemowego jest (jak powszechnie wiadomo) wolne i drogie. Natomiast użycie
stałego łącza podnosi jakość usługi, lecz jest zbyt drogie dla przeciętnego Kowalskiego
lub jego firmy.
Inni operatorzy telekomunikacyjni (Netia, Dialog i inne) oferują znacznie korzystniejsze warunki, lecz nie docierają do wszystkich chętnych.
Także jakość łączy TP S. A. pozostawia wiele do życzenia przez co skutecznie
odstrasza potencjalnych internautów.
Unia Europejska w swoich planach zakłada stworzenie szybszego internetu dla
naukowców i studentów. W Polsce internet rozwinął się m.in. dzięki środowiskom
naukowym. Komitet Badań Naukowych kosztem 465 mln zł zrealizował z sukcesem
program, dzięki któremu powstały m.in. dwie ogólnopolskie sieci komputerowe, w
tym słynny NASK. Nowy pięcioletni program KBN ma inspirować nowe wykorzystanie technologii informatycznych w badaniach naukowych, edukacji a nawet telemedycynie. W planach jest też budowa „sieci przyszłości”, czyli Polskiego Internetu
Optycznego, znacznie szybszego sposobu komunikacji w porównaniu z dzisiejszym.

2.5.

Brak zaufania
informatycznych

i

akceptacji

ludzi

dla

nowych

technologii

Ogromnym problemem wciąż pozostaje brak edukacji internetowej, co pociąga
za sobą niską świadomość możliwości praktycznego wykorzystania zasobów wirtualnego świata. To sprawia, że często spotykamy się z pomijaniem nowych technologii i
terminów w naszym społeczeństwie. Takim zjawiskiem w niektórych grupach społecznych jest jeszcze Internet. Powstaje pytanie jak wytłumaczyć ludziom, że np. pieniądze
przechowywane w wirtualnym banku są identyczne i równie bezpieczne jak lokata na
koncie w tradycyjnym banku?
Rozwiązaniem tego problemu ma być program odpowiedniego szkolenia młodych ludzi w poruszaniu się w internetowym świecie. Tylko szeroki i nielimitowany
dostęp do komputerów i nauczanie z ich wykorzystaniem nie tylko informatyki, ale i
innych przedmiotów jest w stanie pomóc ludziom w życiu z siecią.
Powinniśmy pomyśleć także o ludziach starszych, którzy potrzebują długotrwałych szkoleń, by włączyć się do elektronicznego świata. Takich ludzi trzeba jeszcze
ciągle przekonywać do sieci.
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3. Podsumowanie
Rozwój rozmaitych form elektronicznego biznesu bez wątpienia przyczyni się
do przyśpieszenia globalizacji gospodarki światowej jako całości, a szczególnie globalizacji handlu. Oparte na sieci Internet np. olbrzymie sklepy wielobranżowe, operujące
na całym świecie, przyjmują zamówienia i wysyłają towar praktycznie w każdy zakątek kuli ziemskiej. Każdy użytkownik sieci staje się uczestnikiem globalnego rynku.
Procesy globalizacji zostaną znacznie przyspieszone, gdy będzie stworzony spójny
uniwersalny system funkcjonowania w tym nowym elektronicznym środowisku. System ten będzie musiał objąć regulacją wszystkie aspekty życia i funkcjonowania społeczeństwa: ekonomiczne, prawne, finansowe, podatkowe, bezpieczeństwa, odpowiedzialności, ochrony własności itp. Zawsze będą jednak istnieli klienci o specyficznych
potrzebach, wynikających np. z tradycji, w jakiej zostali wychowani. Satysfakcjonujące zaspokojenie ich potrzeb przez olbrzymie sklepy operujące siłą rzeczy standardowymi rozwiazaniami nie będzie możliwe.
W pracy przedstawiono celowo tylko wybrane zagadnienia, które zdaniem autorów poruszają najistotniejsze możliwości i problemy związane z wykorzystaniem i
funkcjonowaniem Internetu, szczególnie w przedsiębiorstwach. Takie ujęcie tematu ma
na celu skierowanie uwagi na zasygnalizowane zagadnienia. Istotne tematy rozwinięto
szerzej uznając je jako bardziej przydatne dla studentów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych życiem gospodarczym.
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E-commerce jako element wspomagający
funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego
w obliczu globalizacji
Zmiany, jakie zaszły w XX wieku spowodowały, że XXI wiek stał się olbrzymim wyzwaniem dla gospodarki światowej, gospodarek poszczególnych krajów oraz
społeczeństw. Wyzwanie to jest wynikiem zmian oraz nowych zjawisk jakie zachodzą
na świecie. Do najistotniejszych procesów, które w ostatnich latach zdecydowanie się
nasiliły, należy globalizacja.
Termin ten jest często powszechnie stosowany, mimo to jest bardzo niejednoznaczny. Globalizacja gospodarki jest procesem zacierania państwowych barier granicznych dla rynku. Rynek i mechanizm alokacyjny działa wtedy ponad granicami,
zmieniając zasadniczo kryteria efektywności i marnotrawstwa. Rozmieszczenie czynników produkcji, a przede wszystkim alokacja wiedzy i kapitału ponad granicami
zmienia optimum kombinacji czynników produkcji i optimum opłacalnych miejsc
rozmieszczania produkcji i sprzedaży1.
O globalizacji mówi się, że jest procesem scalania gospodarek narodowych i
tworzeniem świata jako jednej, gospodarczej całości. Pojęcie to odzwierciedla rosnące
współzależności gospodarcze pomiędzy krajami świata i stanowi przejaw integracji
gospodarki światowej2.
W przeciągu ostatniego dziesięciolecia w gospodarce światowej nastąpiło nasilenie procesów globalizacyjnych. Rynek zaczyna obejmować swoim zasięgiem cały
świat. Rozpoczął się proces zacieśniania powiązań międzynarodowych pomiędzy
różnego rodzaju przedsiębiorstwami oraz co za tym idzie, coraz większej ich wzajemnej zależności.
Biorąc pod uwagę raport Banku Światowego „Globalizacja, wzrost i bieda” należy zauważyć, że autorzy wskazują na trzy fale globalizacji w ostatnich 130 latach.
Były to fazy otwierania się różnych krajów na przepływy towarów, kapitału, ludzi oraz
informacji, które występowały następująco:
• I fala, czyli megamigracja,
• II fala, czyli świat bez barier,
• III fala, czyli polska szansa.

1
2

Por. W. Szymański, Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 12.
Por. W. Kowalczewski, Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, Wyd. Akademickie
DIALOG, Warszawa 2000, s. 103.
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Pierwsza fala pojawiła się w latach 1870-1914. Dzięki rozwojowi transportu i
redukcji ceł doszło do podwojenia udziału eksportu w światowym dochodzie. Udział
zagranicznego kapitału w relacji do dochodu ówczesnych rozwijających się krajów
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej wzrósł trzykrotnie. Z Europy wyemigrowało sześćdziesiąt milionów ludzi głównie do Ameryki Północnej i innych części Nowego Świata. Duża liczba osób również opuściła Indie oraz Chiny. W krajach objętych globalizacją zmniejszyło się zróżnicowanie dochodów i wzmocnił się wzrost gospodarki, w
porównaniu z tymi częściami świata, do których globalizacja nie docierała. Natomiast
w okresie międzywojennym nastąpił regres globalizacji i zatriumfował protekcjonizm.
Tempo wzrostu gospodarczego na świecie wyraźnie spadało, a zróżnicowanie dochodów zaczęło się zwiększać. W latach 1950-1980 pojawiła się druga fala, obejmująca
głównie bogate państwa zachodu i przejawiała się w zacieraniu barier handlowych
pomiędzy tymi państwami. W bogatych państwach tempo wzrostu gospodarczego było
zdecydowanie szybsze niż w krajach Trzeciego Świata, w których próbowano rozwinąć krajowy przemysł, pod ochroną ceł. W krajach bogatych zmniejszało się zróżnicowanie dochodów, natomiast powiększała się luka w stosunku do krajów biednych. Z
kolei od roku 1980, nastąpiła trzecia fala globalizacji, która trwa do dziś. Trzecią falę
od drugiej odróżnia to, iż wiele krajów biedniejszych otworzyło się na handel międzynarodowy i napływ zagranicznego kapitału. Do tych krajów należy także Polska. Kraje
Trzeciego Świata (zdecydowana większość Afryki i Bliskiego Wschodu) pozostały
poza nawiasem globalizacji, przez co ich dochód spada i rosną obszary nędzy3.
Proces globalizacji kształtuje szereg procesów gospodarczych, społecznych i naukowych i jednocześnie od nich zależy. Są to:
• postęp naukowo-techniczny,
• konkurencja międzynarodowa,
• polityka ekonomiczna i społeczna państwa.
Postęp naukowo-techniczny, pod wpływem wysoko zawansowanych technologii, dokonuje zasadniczych zmian w infrastrukturze i bazie wytwórczej przedsiębiorstw, w ich produkcji (produktach i procesach), w strukturze własności i przestrzennego rozlokowania, w ekonomice, sposobach organizacji i zarządzania. Dzięki nowym
technologiom następuje wzrost geograficznego zasięgu, różnorodności oraz intensywności działań przedsiębiorstw, zwłaszcza w skali międzynarodowej. Postęp techniczny
„napędza” proces globalizacji, ale jednocześnie jest „napędzany” przez globalizację4.
Dokonujące się przemiany konkurencji międzynarodowej warunkują z jednej
strony proces globalizacji, z drugiej zaś są przez globalizację wzmagane. Początkowo
przemiany te wyprzedzały i stymulowały proces globalizacji, natomiast obecnie raczej
rozwijają się równolegle, w sposób interakcyjny. Przemiany dokonują się w dużej
mierze pod wpływem zaawansowanych technologii, oddziałując na popyt i podaż
towarów, usług i czynników wytwórczych oraz możliwości wejścia i działania w
warunkach oligopolizacji rynków towarowych5.
Realizowana w wymiarze międzynarodowym polityka ekonomiczna państw
przyczynia się do aktywizacji ekspansji globalnej w sposób pośredni, poprzez tworze3
4
5

Por. L. Balcerowicz, Balcerowicz wprost, „Wprost” nr (1019)/2000.
Por. A. Zorska: Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1998, s. 29-30.
Ibidem, s. 34.
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nie sprzyjających jej warunków w skali ogólnoświatowej. Ważną dziedziną działalności państw była liberalizacja i deregulacja sfery finansów, co stworzyło korporacjom
większe możliwości korzystania ze środków finansowych oraz rozszerzania zasięgu
(geograficznego, gałęziowego) inwestowania na świecie. Drugą dziedziną działalności
państwa, wpływającą na proces globalizacji, jest liberalizowanie międzynarodowej
wymiany, zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i regionalnej6.
Na rysunku 1 zostały przedstawione najważniejsze czynniki procesów globalizacji sektorów.
Rysunek 1. Główne czynniki procesów globalizacji sektorów

Źródło: Strategor, Zarządzanie firmą, Wyd. PWE, Warszawa 1999, s. 182.

Czynniki rynkowe to przede wszystkim sprawna sieć informacji, która jest koniecznym elementem infrastruktury procesów globalizacji, a jej jakość będzie te procesy ułatwiać. Następuje ujednolicanie się międzynarodowego popytu, które jest niezbędne dla przedsiębiorstw, które zamierzają globalizować działalność w formie
specjalizowania swoich jednostek produkcyjnych na potrzeby wielu rynków. Już teraz
popyt na różne dobra i usługi na obszarze Triady (rynek europejski, japoński i północnoamerykański) wykazuje tendencje do unifikacji. W konsekwencji firmy będą zmuszone do ujednolicania asortymentu wytwarzanych dóbr w skali światowej. Jednak w
przypadku wielu produktów, czy też usług utrzymuje się zróżnicowanie popytu, które
wynika z odmienności kulturowej i pewnych nawyków konsumpcyjnych. Dlatego też
zjawisko unifikacji nie wyjaśnia globalizacji działalności firm, ale jest czynnikiem,
który jej sprzyja. Popyt światowy jest bardziej zunifikowany, ale również posegmentowany. Niektóre segmenty mogą być w różnych krajach jednakowe, a potrzeby mogą
być zaspokojone przez rozproszone geograficznie firmy. Jednak niektóre produkty są
6

Ibidem, s. 39.
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przystosowane do upodobań lokalnych. Dlatego z tego wynika, że popyt międzynarodowy jest czynnikiem działającym odmiennie w różnych sektorach i w odniesieniu do
różnych produktów.
Analizując czynniki polityczne i prawne to są one istotnym czynnikiem globalizacji. Firmy stają wobec oczekiwań rządów, które mogą być zgodne lub sprzeczne z
ich strategiami globalnymi. Z kolei głównymi przeszkodami w handlu międzynarodowym są bariery celne i ograniczenia prawne, które międzynarodową wymianę handlową mogą czynić w pełni możliwą i niezbyt kosztową. Swoboda handlu międzynarodowego oraz procesy integracji gospodarczej państw są potężnymi czynnikami rozwoju globalizacji.
W wielu sektorach zmiany konkurencji są skutkiem i jednocześnie warunkiem
globalizacji. Walka konkurencyjna wpływa na strategie rozwoju obierane przez przedsiębiorstwa. Słabnie ochrona rynków krajowych, dzięki czemu pieniądze firm mogą
swobodniej przepływać pomiędzy różnymi filiami.
Ważnym czynnikiem globalizacji jest efekt korzyści skali, czyli zmniejszania się
kosztów jednostkowych przy dużym wolumenie produkcji. Uzyskiwaniu takich efektów sprzyja umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw i specjalizowanie ich
jednostek produkcyjnych. Efekty są zróżnicowane zależnie od produktu i dziedziny
działalności oraz umiejscowienia w łańcuchu wartości. Ważne jest wprowadzanie
nowych technologii. Oszczędzanie jednak następuje wówczas pod warunkiem, że
istnieje szansa na sprzedawanie odpowiednio dużej ilości produktów na odpowiednio
rozległym rynku międzynarodowym.
Globalizacja jest pojęciem, które charakteryzuje ogólne zjawiska rozwoju gospodarczego i społecznego współczesnej epoki. Powstałe w toku procesów historycznych granice tracą na znaczeniu. Myśli się i działa w kategoriach ogólnoświatowych.
Tych, którzy faktycznie działają na całym świecie określa się mianem „global player”7.
Wzrost globalizacji w gospodarce, czyli szybko postępująca integracja odrębnych krajowych rynków w jeden rynek ogólnoświatowy, narusza jeden z podstawowych filarów państwa narodowego – rynek narodowy, co nie oznacza, że gospodarka
kraju straciła znaczenie i rolę. Gospodarka kraju jest nadal ważna, ale już nie najważniejsza. Cechą globalizacji jest zespół procesów, które umożliwiają: projektowanie,
rozwój, produkcję, dystrybucję i konsumpcję procesów, produktów i usług na skalę
światową z wykorzystaniem instrumentów przygotowanych i udostępnionych w skali
świata, są nastawione na zorientowane na klienta globalne rynki. Ponadto są oparte na
organizacjach działających na całym świecie, których kapitał należy obecnie coraz
częściej do akcjonariuszy rozproszonych po całym świecie, których kultura jest otwarta na środowisko światowe i podporządkowuje się światowej strategii8.
Globalizacja nadała inny, nowy charakter konkurencyjności. Analizując zjawisko w skali globalnej należy zauważyć, że zdolność kraju do czerpania korzyści z
globalizacji zależy od wielkości, sposobu wykorzystania i pomnażania posiadanego
7
8

Por. H. Witte, Konsekwencje globalizacji dla logistyki w: System transportowy Polski – koordynacja,
globalizacja, legislacja, materiały konferencyjne, Translog, Szczecin 2001, s. 137.
Por. S. Flejterski, W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani w: System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja, Translog, Szczecin 2001, s. 36 (materiały konferencyjne).
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bogactwa. W procesie tworzenia bogactwa można wyróżnić dwie grupy czynników.
Do pierwszej należą czynniki podstawowe (zasoby naturalne, klimat, lokalizacja) oraz
zaawansowane (postęp techniczny, wysoko wykwalifikowana siła robocza, nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna i pocztowa). Druga grupa czynników tworzenia
bogactwa narodowego to czynniki ogólne (systemy telekomunikacji i poczty) oraz
czynniki specjalistyczne (określona szczegółowa wiedza, wąsko wyspecjalizowana siła
robocza). Należy pamiętać, że czynniki specjalistyczne i zaawansowane rozwijają się
na bazie czynników podstawowych i ogólnych. Szczególne miejsce w tworzeniu
bogactwa narodowego ma infrastruktura, w tym telekomunikacyjna i pocztowa. Jako
czynnik ogólny, czy też podstawowy warunkuje działalność społeczno-gospodarczą.
Natomiast jako czynnik specjalistyczny, czy zaawansowany zapewnia bardziej decydujące i trwałe podstawy osiągania przewagi konkurencyjnej9. Nowoczesna infrastruktura
telekomunikacyjna dała podstawy do rozwoju globalnego rynku telekomunikacyjnego,
co uwarunkowało globalizacje dalszych dziedzin.
Globalizacja jest konsekwencją postępu technologicznego, ekonomicznego i
społecznego. Niektóre narody i kraje osiągną w wyniku tego procesu większe korzyści,
inne mniejsze, a jeszcze inne mogą poczuć się przegrane w tych wielkich przeobrażeniach przełomu mileniów10.
Postępujące procesy globalizacji stanowią wielkie wyzwanie dla przedsiębiorstw
funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Nie bez znaczenia jest także
wzrost wymagań klientów oraz nasilająca się konkurencja. Konieczne staje się podniesienie sprawności działania w tych warunkach.
Można przyjąć, że w gospodarce globalnej mamy do czynienia ze zjawiskiem
globalizacji rynków poprzez integrację produktu. Globalizacja przejawia się głównie
we wzroście współzależności rynków poprzez handel towarami i usługami, międzynarodowe przepływy kapitału i technologii. Płaszczyzny globalizacji zostały przedstawione na rysunku 2.
Obecnie w gospodarce światowej można mówić o globalizacji rynków, która się
odnosi do integracji produktu oraz globalizacji rynków kapitałowych, natomiast
utrzymuje się duża segmentacja rynków pracy. Wynika to z prowadzonej przez większość państw restrykcyjnej polityki emigracyjnej utrudniającej swobodne przepływy
siły roboczej w skali całej gospodarki światowej, a także w skali poszczególnych
regionów. Segmentacja tych rynków jest także wynikiem barier językowych, kulturowych i innych przeszkód istniejących na międzynarodowym rynku pracy.
Globalizacja rynków charakteryzuje zrastanie się różnych i początkowo niezależnych rynków w różnych krajach w ponadnarodowe rynki światowe. Efektem jest
zacieśnianie wzajemnych powiązań handlowych, inwestycyjnych i umownych między
gospodarkami różnych krajów. Rynki globalne charakteryzują się dużą intensywnością
handlu transgranicznego i silną międzynarodową konkurencją. Proces globalizacji

9

10

Por. E. Załoga, Globalizacja jako czynnik kształtowania pan europejskiej sieci infrastruktury transportu w: System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja, materiały konferencyjne,
Translog, Szczecin 2001, s. 151-152.
Por. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń
1998, s. 161.
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rynków ułatwia ujednolicenie światowej podaży i w znacznie mniejszym stopniu
globalnego popytu.
Rysunek 2. Płaszczyzny globalizacji

⇒ Globalizacja rynków
⇒Globalizacja sektorów
⇒ Globalizacja firm

⇒ Uczestnictwo w rynku globalnym
⇒ Produkty globalne
⇒ Globalny marketing
⇒ Globalna lokalizacja działalności
⇒ Globalne posunięcia konkurencyjne

Źródło: A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń
1998, s. 12.

Globalizacja branż przemysłu lub sektorów ma miejsce wówczas, gdy pozycja
konkurencyjna firm w jednym w kraju jest uzależniona od pozycji konkurencyjnej w
innych państwach i odwrotnie. Przemysł światowy to ciąg powiązań gałęzi i rynków,
będących terenem rywalizacji firm konkurujących ze sobą przy wykorzystaniu możliwości ogólnoświatowych.
Z kolei globalizacja firm oznacza bardziej zaawansowany i złożony etap umiędzynaradawiania działalności, który polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych
po świecie jednostek organizacyjnych. Działalność badawcza, produkcyjna i handlowa
przedsiębiorstwa ulega fragmentaryzacji, a poszczególne zadania są delokalizowane do
tych jednostek, które są w stanie zrealizować je najbardziej efektywnie w układzie
globalnym.
Efektem liberalizacji rynku usług łączności są między innymi postępujące zjawiska globalizacji tego obszaru działalności. Wzmacniane są one postępem technicznym,
który sprzyja oferowaniu nowych usług. Elementem, który w znacznym stopniu
usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku jest dobrze rozwinięta technologia informatyczna. Stała się ona w ostatnich latach głównym czynnikiem nadającym
kształt i dynamikę fundamentalnym przeobrażeniom zachodzącym w światowej gospodarce. Jej praktyczny wymiar realizuje się między innymi poprzez światową sieć
komputerową, jaką jest Internet. Sieć ta stanowi atrybut nowocześnie działającego
biznesu w ramach tzw. gospodarki elektronicznej11. Sieć Internet powoduje poszerzenie się tradycyjnej przestrzeni rynkowej. Następuje to poprzez stworzenie nowych
obszarów, w których firmy zawierające między sobą transakcje mogą wymieniać
informacje, komunikować się, prowadzić dystrybucję produktów i usług oraz inicjować transakcje gospodarcze. Rozwój technologii sieci komputerowych spowodował
dynamiczny rozwój e-biznesu, którego częścią składową jest e-commerce. E-biznes to
określenie prowadzonej z wykorzystaniem wszechstronnych możliwości Internetu
działalności gospodarczej polegającej na wzajemnym zawieraniu kontraktów, przesy11

Por. W. Szpringer: Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja, Wyd. Difin, Warszawa 2000,
s. 15-17.
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łaniu dokumentów, pozyskiwaniu nowych kontaktów oraz wyszukiwaniu informacji.
E-commerce jest uszczegółowieniem e-biznesu i funkcjonuje pod pojęciami handlu
internetowego lub handlu on line i oznacza sprzedaż towarów, usług oraz informacji
przy wykorzystaniu sieci Internet. E-commerce jest obecnie jednym z ważniejszych
kierunków dywersyfikacji działalności pocztowej w krajach Europy Zachodniej. W
obliczu globalizacji, narastających wymagań odbiorców oraz nasilającej się konkurencji, gospodarka wolnorynkowa jest dla polskich przedsiębiorstw, w tym dla Poczty
Polskiej, wielkim wyzwaniem. Wiele przedsiębiorstw dostrzega konieczność podniesienia sprawności swojego działania.
E-commerce dzieli się na trzy podstawowe sektory:
• Business-to-business – określane w skrócie „B2B”, gdzie wymiana handlowa
pomiędzy firmami dotyczy nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowania sieci dostawców i odbiorców oraz poszukiwania informacji handlowych. Jest to najdynamiczniej rozwijający się sektor handlu elektronicznego, zyskujący coraz bardziej na znaczeniu w dobie globalizacji. Poczta Polska powinna skupić uwagę na rozbudowie pocztowej Bazy Danych w taki sposób,
by była dla firm korzystających z tej bazy bogatym źródłem informacji. Baza ta w
znacznej mierze mogłaby ułatwić pozyskiwanie nowych partnerów handlowych.
Poniższa tabela prezentuje korzyści, jakie wynikają z działania w obszarze B2B.
Tabela 1.

Korzyści wynikające z działania w obszarze B2B

Korzyści dla dostawcy
• usuwanie barier czasu i przestrzeni w
docieraniu do klienta,
• prostsza i tańsza obsługę odbiorców,
• automatyczny proces składania zamówień
i ich realizacji,
• niższe koszty operacyjne związane ze
sprzedażą i obsługą zamówień,
• dostęp do nowych rynków odbiorców,
• nowe kanały marketingu i dystrybucji.

Korzyści dla odbiorcy
• dostęp do większego wachlarza usług,
• obniżenie kosztów operacyjnych związanych z realizacją zakupów,
• kontrolowanie autoryzacji zamówień,
• monitorowanie stopnia realizacji złożonych zamówień.

Źródło: opracowanie własne.

• Business-to-consumer – określane również „B2C”, obejmujący wszelkie formy
sprzedaży towarów i usług pojedynczym klientom, czyli sprzedaż detaliczna w sieci
(do tego segmentu należą sklepy wirtualne, aukcje, itp.). Działalność w tym segmencie może przynieść Poczcie Polskiej najszybsze efekty. Potencjał, który posiada, a przede wszystkim wiarygodność pozwoli na wyeliminowanie głównej wady, z
którą borykają się sklepy on line – niepewności co do rzetelności sprzedawcy, a we
współpracy z Bankiem Pocztowym podnieść bezpieczeństwo płatności dokonywanych przez niego.
• Business-to-public – określane w skrócie „B2P”, obejmujący marketing on-line,
działalność reklamową i promocyjną, nie związany bezpośrednio ze sprzedażą towarów i usług. Operator pocztowy powinien prowadzić działalność w ramach dywersyfikacji swoich usług w tym sektorze. Działalność ta powinna być powiązana z
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działalnością tradycyjnych form promocji i reklamy jako ich uzupełnienie. Jednak,
aby ten element sprawnie funkcjonował konieczne jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, która będzie mogła sprostać zadaniom i zaoferować usługę na odpowiednio wysokim poziomie.
Postępująca liberalizacja przepisów dotyczących świadczenia usług pocztowych
wymusza konieczność coraz lepszego przygotowania się Poczty Polskiej do konkurencyjnej walki o klienta. Operator pocztowy działający w warunkach rosnącej konkurencji powinien wykorzystywać w swojej działalności wszelkie możliwości, w tym takie,
których dostarcza rozwój technik informacyjnych. Wskazują na to dwie istotne przesłanki. Po pierwsze, większość firm działających na rynku e-commerce, korzysta z
usług Poczty Polskiej co spowodowane jest zaufaniem obywateli do publicznego
operatora pocztowego. Po drugie, Poczta Polska dysponuje najbardziej rozbudowanym
w kraju systemem logistycznym, popartym dużym doświadczeniem oraz powszechnym dostępem do sieci placówek pocztowych, pozwalającym na profesjonalne świadczenie usług przewozu. O ile tradycyjny system logistyczny Poczty Polskiej jest stosunkowo dobrze rozbudowany, to segment e-commerce jeszcze nie jest rozwinięty.
Poczta Polska powinna więc dążyć do jego rozbudowania, by wykorzystać synergię
tych dwóch segmentów. Jednak warunkiem funkcjonowania Poczty Polskiej w sferze
usług handlu internetowego jest dobrze rozbudowana infrastruktura informatyczna.
Poniżej został przedstawiony proponowany model funkcjonowania Poczty Polskiej na rynku e-commerce.
Pierwszym etapem procesu zakupu jest zamówienie przez sieć Internet. Następnie zamówiony towar należy dostarczyć do klienta. Jest to zadanie dla Poczty Polskiej.
Odpowiednia komórka pocztowa zajmuje się pozyskaniem towaru z centrum logistycznego i doręczeniem bezpośrednio do klienta. Ostatnim elementem procesu zakupu
jest dokonanie zapłaty – tutaj pojawia się możliwość pośredniczenia w transakcjach
między klientami, a „CHI” dla Banku Pocztowego, który może uczestniczyć w rozliczeniach między klientem indywidualnym i biznesowym.
Do podstawowych zasad działania w obszarze e-commerce należy przede
wszystkim kreowanie silnej marki w Internecie12. Należy zwrócić uwagę na istotność
tego elementu. Oznacza to konieczność jej popularyzacji, tak aby była zauważona
pośród wielu innych firm działających na rynku e-commerce. Działanie to jest związane z efektywnym użyciem wielu rozmaitych narzędzi. Korzystna jest reklama poza
Internetem, która umożliwia dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Operator pocztowy
do tego celu może wykorzystać sieć placówek pocztowych, w których można rozpropagować adres strony internetowej „CHI”. Ważną rolę tutaj pełni dział public relations,
który przyczynia się do zaistnienia marki w świadomości ogółu, jak i przeprowadza
prace nad zwiększeniem jej wiarygodności. Popularyzacja marki internetowej wymaga
inwestycji zarówno czasowych, jak i finansowych.

12

Por. P. Carpenter, E-brands – kreowanie marki w Internecie, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001,
s. XII.
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Rysunek 3. Model funkcjonowania operatora pocztowego na rynku e-commerce
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Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym elementem jest umacnianie lojalności odbiorców. Przyciąganie nowych użytkowników jest ważne, ale najważniejsze jest utrzymanie już zdobytych
klientów. Firma powinna stosować elementy marketingu, które przyczynią się do
zwiększenia przywiązania odbiorców. Operator pocztowy działa w środowisku intensywnych wzajemnych powiązań. Zamiast samodzielnie tworzyć wszystko od podstaw,
może zawierać umowy wzbogacające zawartość witryny, dzięki czemu oferowane
produkty będą lepiej wyeksponowane.
Istotnym elementem jest nie tylko wczesne wejście na rynek, ale także utrzymanie się na nim. Warunkiem utrzymania się na rynku jest stałe poszerzanie treści oraz
dodawanie nowych elementów, aby użytkownicy spędzali na stronie więcej czasu.
„CHI” powinno stale poruszać się na przód poprzez: dodawanie nowych kategorii
towarów oraz podpisując umowy z kolejnymi dostawcami.
Poczta Polska jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. Decydującym elementem w procesie rozszerzenia działalności w sieci Internet jest wykorzystanie mocnych stron tradycyjnej działalności, co będzie pomocne w oswojeniu klienta z sieciową
wersją marki, pochodzącej ze świata realnego.
Rozwój rynku elektronicznego i powiązanego z nim ruchu przesyłek jest ważnym elementem funkcjonowania Poczty Polskiej. Stworzenie „CHI” umożliwi Poczcie
Polskiej przede wszystkim:
• generowanie ruchu przesyłek pocztowych,
• wejście na istniejący rynek handlu elektronicznego, z możliwością jego przejęcia,
• pozyskanie przychodów z obsługi sklepów w CHI,
• pozyskanie przychodów z tytułu prowizji pobieranych przy prowadzeniu transakcji.
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Podsumowanie
E-commerce jest jedną z dziedzin, która bez względu na koniunkturę na światowych rynkach stale się rozwija. Właśnie z nią wiąże się tzw. rewolucja w handlu i na
tym polu dostrzega się między innymi płaszczyznę dla wzmożenia działalności operatorów pocztowych. Przekształcenia strukturalne w sektorze telekomunikacyjnym oraz
rozwój technik informatycznych wywarły istotny wpływ na obecne i przyszłe funkcjonowanie działalności pocztowej. Teleinformatyka ze względu na wzrastające znaczenie
powinna być wykorzystywana przez publicznego operatora pocztowego do świadczenia nowych usług. Dla operatorów rynku usług pocztowych strategicznego znaczenia
nabierają usługi związane z obsługą sklepów internetowych. Rynek usług pocztowych
charakteryzuje się tendencją wzrostową i wraz z popularyzacją usług świadczonych za
pośrednictwem Internetu, może znacząco zmienić się struktura klientów tego rynku i
sposób realizacji zleceń. Wskazuje się, że e-commerce będzie w przyszłości dla operatora pocztowego najbardziej dochodowym segmentem rynku.
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Umowy międzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji
rynku usług telekomunikacyjnych
1. Wprowadzenie
Postępująca na świecie liberalizacja prawa telekomunikacyjnego prowadzi do
poszerzania się zakresu swobody gospodarczej i w efekcie do demonopolizacji rynków
telekomunikacyjnych. Oznacza to, że w wielu krajach (w tym również w Polsce) obok
narodowego operatora, posiadającego do niedawna wyłączność na świadczenie usług
telekomunikacyjnych powstają nowi, niezależni operatorzy, którzy działając w skali
lokalnej i międzynarodowej wzajemnie ze sobą konkurują.
Cechą charakterystyczną konkurencyjnych rynków telekomunikacyjnych jest nie
tylko wzajemna rywalizacja, ale również potrzeba współpracy, objawiająca się dążeniem do wzajemnego łączenia sieci telekomunikacyjnych. Potrzeba wzajemnych
połączeń wynika z jednej strony z faktu, iż nowy operator działając na ograniczonym
obszarze, lub będąc w trakcie budowy własnej sieci potrzebuje infrastruktury istniejącego operatora, aby świadczyć pełen zakres usług, a z drugiej strony połączenia przychodzące z sieci nowego operatora, stanowią dla istniejącego operatora źródło znacznych dochodów, często bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Nie bez znaczenia jest również to, że większy system (sieć) telekomunikacyjny
jest z punktu widzenia użyteczności bardziej wartościowy, niż system mniejszy. Dlatego też nawet jeżeli ceny systemów (sieci) mniejszych będą niższe, to abonenci mogą
wybierać systemy (sieci) większe kierując się możliwością uzyskania dostępu do
większej liczby abonentów.
Zarówno dla operatorów jak i dla abonentów najbardziej pożądana jest więc sytuacja, w której abonenci niezależnie od tego do jakiej (czyjej) sieci są przyłączeni,
mogą się zgodnie z zasadą „any to any” (każdy z każdym) wzajemnie porozumiewać.
Ustalenie właściwych zasad połączeń sieci różnych operatorów stwarza możliwości decentralizacji światowego systemu telekomunikacyjnego i wprowadzenia zasad
konkurencji bez utraty korzyści wynikających z istnienia jednego zintegrowanego
systemu.

2. Podstawowe pojęcia
Połączenie międzysieciowe (ang.: interconnection – IC) oznacza, że ruch (np.
połączenia telefoniczne) generowany w sieci jednego operatora, kierowany jest do
sieci jednego lub wielu innych operatorów. W tym celu konieczne jest fizyczne i
logiczne połączenie sieci telekomunikacyjnych w taki sposób, aby zapewnić abonen-
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tom jednej sieci możliwość dostępu do abonentów innych sieci oraz świadczonych tam
usług.
Z praktycznego punktu widzenia interconnection polega więc na udostępnieniu
przez jednego operatora infrastruktury i zasobów sieciowych innemu operatorowi w
celu realizacji połączeń generowanych przez tego operatora lub jego klientów.
Wraz z upływem czasu zauważyć można ewolucję jakiej podlega pojęcie interconnection. W początkowym okresie kwestie związane z połączeniami sieciowymi
traktowane są przez operatorów dominujących (ang.: incumbent) jako przymus i zagrożenie własnych interesów. Z czasem jednak interconnection zaczyna być postrzegane jako działalność we własnym interesie, a udostępnianie sieci jako usługa której
świadczenie przynosi wymierne korzyści. Znajduje to odzwierciedlenie w powstawaniu w strukturach dominujących operatorów działów, których zadaniem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb szczególnych klientów jakimi są inni operatorzy telekomunikacyjni oraz w zamieszczaniu opłat za usługi IC w publikowanych przez operatorów
taryfach.
Z punktu widzenia celu w jakim realizowane jest połączenie międzysieciowe
wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje połączeń lub usług interconnection:
1. Sfinalizowanie połączenia (ang.: call termination). Operator B (rys. 1) świadczy
operatorowi A usługę IC polegającą na przekazaniu do własnego abonenta połączenia zainicjowanego przez abonenta sieci A. Sfinalizowanie połączenia ma miejsce również wtedy kiedy operator sieci B zapewnia abonentowi sieci A dostęp do
świadczonej w swojej sieci usługi np. 700 lub 800.
Rysunek 1.

Sfinalizowanie połączenia

2. Zapewnienie dostępu (ang.: access lub call origination). Przedstawiony na rysunku
2 abonent A wybiera operatora A lub B do realizacji konkretnych połączeń. W
przypadku kiedy obydwaj operatorzy świadczą np. usługi międzymiastowe, ale ceny operatora B są niższe to abonent A może wybrać tego operatora do realizacji
połączenia. Ponieważ jednak abonent fizycznie przyłączony jest do operatora A, to
operator ten świadczy operatorowi B usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do
swojego abonenta. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku kiedy abonent
TP SA (sieć A) do realizacji połączenia międzystrefowego wybiera np. sieć Niezależnego Operatora Międzystrefowego (sieć B).
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Zapewnienie dostępu

3. Tranzyt połączeń (ang.: transit). Operator B tranzytuje połączenia między operatorami A i C świadcząc usługę interconnection. Sytuacja taka występuje przy połączeniu między abonentami dwóch sieci lokalnych (np. należących do grupy Netii),
które realizowane jest za pośrednictwem sieci międzymiastowej Telekomunikacji
Polskiej S. A.
Rysunek 3.

Tranzyt połączeń

3. Techniczne aspekty połączeń międzysieciowych
Dla umożliwienia połączeń międzysieciowych niezbędne jest stworzenie i
utrzymanie fizycznego połączenia między sieciami telekomunikacyjnymi. Miejsce, w
którym sieci są połączone, określa się mianem punktu styku (ang.: point of interconnection – POI). Teoretyczną lokalizację punktu styku między dwoma operatorami
przedstawia rysunek 4).
W praktyce urządzenia realizujące funkcję punktu styku zlokalizowane są w
pomieszczeniach centrali jednego z operatorów. Sytuację taką określa się mianem
kolokacji:
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• fizyczej – kiedy punkt styku znajduje się w budynku operatora sieci, do której
przyłącza się inny operator lub
• wirualnej – kiedy punkt styku znajduje się w budynku operatora przyłączającego
się.
Rysunek 4. Lokalizacja POI

Poza lokalizacją i zapewnieniem odpowiedniej przepływności POI warunkiem
koniecznym dla poprawnego funkcjonowania połączenia jest zapewnienie technicznej
kompatybilności łączonych sieci, w tym stosowanie jednolitej sygnalizacji i zapewnienie przekazywania we właściwym formacie informacji umożliwiających zidentyfikowanie numeru abonenta wywołującego, wywoływanego i czasu trwania dla każdego
przekazywanego przez punkt styku połączenia. Zebrane i zweryfikowane przez operatorów informacje o liczbie, rodzaju i czasie trwania wchodzących i wychodzących z
sieci połączeń stanowią podstawę wzajemnych rozliczeń.
Pomimo znacznej złożoności zagadnień technicznej i funkcjonalnej współpracy
sieci, na podstawie doświadczeń krajów, w których powstali nowi operatorzy można
stwierdzić, że kwestie techniczne, w przeciwieństwie do problemów ekonomicznoorganizacyjnych rozwiązywane są w większości przypadków w czasie wzajemnych
negocjacji, bez nadmiernego ich przedłużania, czy wykorzystywania pozycji dominującej.

4. Ekonomiczne aspekty połączeń międzysieciowych
Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym elementem negocjacji między
operatorami są kwestie wzajemnych rozliczeń, a konkretnie ceny jakie jeden operator
płaci drugiemu za korzystanie z jego infrastruktury i usług. Właściwe ustalenie cen za
usługi interconnection jest problemem niezmiernie ważnym, gdyż ich poziom powinien z jednej strony zapewnić pełne pokrycie kosztów ponoszonych przez operatora na
świadczącego tego typu usługi, a z drugiej strony umożliwić operatorom korzystającym z tych usług właściwe warunki funkcjonowania i rozwoju. Poziom opłat za połączenia międzysieciowe (ang.: interconnection charges) decyduje o efektywności
przedsięwzięć inwestycyjnych i jest jednym z decydujących czynników wpływających
na kształtowanie się wyniku finansowego operatorów telekomunikacyjnych. Jest to
szczególnie istotne dla nowo powstających operatorów dla których opłaty z tytułu IC
mogą stanowić nawet 60% kosztów operacyjnych.
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Liczba zawieranych umów międzyoperatorskich rośnie wraz z postępującą liberalizacją i pojawianiem się na rynku nowych graczy1. Funkcjonowanie na rynku wielu
operatorów może być z jednej strony ułatwieniem i dzięki stosowaniu ramowych
umów oraz podobnych zasad przyśpieszyć proces zawierania porozumień w sprawie
interconnnection, ale z drugiej strony może prowadzić do zwielokrotnienia kwestii
spornych i w efekcie spowolnić proces wchodzenia na rynek kolejnych operatorów.
Poniżej w tabeli 1 przedstawiono liczbę zawartych umów międzyoperatorskich dotyczących sfinalizowania połączenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach
Wspólnoty Europejskiej. Podanie dokładnej liczby umów międzyoperatorskich w
Polsce jest niemożliwe, ze względu na traktowanie danych dotyczących interconnection jako poufnych, jednak można szacować że porozumień takich zostało zawartych
kilkadziesiąt.
Tabela 1.

Liczba umów międzyoperatorskich dotyczących sfinalizowania
połączenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach Wspólnoty
Europejskiej

Kraj

Belgia
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Wielka
Brytania

stacjonarneruchome
11
7
5
3
45
19
2
31
6

127
20
26
5

Rodzaj i liczba zawartych umów
stacjonarneruchome-ruchome
stacjonarne
21
3
141
7
98
brak danych
1
3
112
3
72
-*
14
1
75
7
6
1
91
416
9
31
1
184
3
75
6

239

6

razem

35
156
103
7
160
91
17
113
13
91
552
52
187
107
250

* operatorzy komórkowi we Francji stosują do rozliczeń metodę bill and keep
Źródło: Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package,
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/index_en.htm.

Proces ustalania opłat za połączenia międzysieciowe komplikuje się dodatkowo,
kiedy nowo powstający operatorzy muszą negocjować warunki z operatorem narodowym, który do niedawna był monopolistą, a obecnie posiada na rynku pozycję dominującym. Pomimo postępującej liberalizacji sytuacja taka występuje w większości krajów
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europejskich, w tym również w Polsce. Operatorzy narodowi w krajach europejskich
utrzymują swój udział w rynku przeciętnie na poziomie 96% w przypadku połączeń
lokalnych, 88% w połączeniach międzymiastowych i 81% w międzynarodowych2,
natomiast łączny udział Telekomunikacji Polskiej S. A. na polskim rynku telefonii
stacjonarnej to 94%.
Silna pozycja byłych monopolistów utrudnia lub wręcz uniemożliwia skuteczną
i efektywną walkę konkurencyjną, bowiem operator dominujący, który postrzega
nowych operatorów jako zagrożenie, może wykorzystywać swoją przewagę na rynku
poprzez nadmierne przedłużanie negocjacji i narzucanie niekorzystnych stawek rozliczeniowych.
Doświadczenia zagraniczne w dziedzinie interconnection oraz dyrektywy Unii
Europejskie, w tym szczególnie Dyrektywa Komisji Europejskiej 96/19/EC (Full
Competition) oraz Dyrektywa Parlamentu i Rady Europy 97/33/EC (Interconnection in
Telecommunication) i wydane do niej Zalecenia Komisji Europejskiej 98/511/EC w
sprawie połączeń międzysieciowych na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym
ustanawiają zasady, według których powinny być ustalane opłaty za połączenia międzysieciowe.
Szczególna rola w tej dziedzinie została przyznana branżowemu organowi regulacyjnemu, którego funkcje zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego pełni
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Do zadań regulatora należy określanie
szczegółowych zasad, według których zawierane mają być umowy międzyoperatorskie, kontrolowanie przestrzegania tych zasad oraz występowanie w roli arbitra w
przypadkach kiedy operatorzy nie mogą osiągnąć porozumienia w drodze negocjacji.
W kwestiach związanych z ustalaniem opłat interconnection do kompetencji regulatora
należy zapewnienie, że opłaty są zgodne z zasadą przejrzystości i szczegółowości
(ang.: unbundling), oparte są na kosztach świadczenia tych usług oraz że promują
ekonomiczną otwartość i efektywność rynku.
Ciężar udowodnienia, że opłaty bazują na poniesionych kosztach, nakłada się na
operatora świadczącego usługi połączenia międzysieciowego.
Całkowite opłaty związane z istnieniem połączenia między dwiema sieciami telekomunikacyjnymi powinny składać się z dwóch oddzielnie kalkulowanych elementów3:
1. Opłat związanych z zestawieniem fizycznego połączenia (ang.: connection charges), które pozwolą na pokrycie:
•
jednorazowych kosztów stworzenia fizycznego połączenia (np. udostępnienie urządzeń i zasobów, testy kompatybilności sieci),
•
kosztów wykorzystania urządzeń i zasobów (utrzymanie i konserwacja, w
tym również kosztów wynikających z istnienia kolokacji).
2. Opłat związanych z wykorzystaniem sieci (ang.: conveyance charges), które
zapewnią pokrycie:

2
3

K. Stankiewicz, Bitwa o Europę. Raport, „Teleinfo” nr 2/2002.
Commission Recommendation amending Rec 98/511/EC of 29 July 1998 on Interconnection in a
liberalised telecommunications market – Part 1: Interconnection Pricing. http://europa.eu.int/
information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm.
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•

kosztów przenoszenia połączeń (np. kosztów komutacji i transmisji), które
mogą być kalkulowane w oparciu o czas trwania połączeń lub/i dodatkową
pojemność sieci,
•
zmiennych kosztów usług pomocniczych i dodatkowych (np. dostęp do spisu
abonentów, zbieranie danych, billing, wystawianie rachunków, pobieranie
opłat, usługi centralowe i zaawansowane).
Ustalenie poziomu stawek za usługi IC pozostawia się w gestii operatora, jednak
w stosunku do operatora posiadającego znaczącą siłę rynkową4, który nie będzie w
stanie właściwie uzasadnić ich poziomu, regulator może nakazać obniżenie stosowanych stawek, lub ustalić ich wysokość w sposób arbitralny.
Stosowanie stawek zorientowanych kosztowo jest rozwiązaniem najbardziej pożądanym z ekonomicznego punktu widzenia i dlatego powinno być traktowane jako
rozwiązanie docelowe. Warunkiem wprowadzenia takiego modelu rozliczeń jest jednak prowadzenie przez operatorów właściwego systemu księgowego, który będzie
podstawą do określenia kosztów poszczególnych rodzajów działalności oraz kosztów
poszczególnych usług świadczonych przez podmioty działające w sferze telekomunikacji.
W warunkach polskich wprowadzenie do rozliczeń metod kosztowych, mimo
ustawowego zapisu, napotyka poważne przeszkody, głównie ze strony TP S. A. Stosowany przez tego operatora rachunek kosztów nie pozwala na przypisanie kosztów do
świadczonych usług, a co za tym idzie określenie rzeczywistych kosztów poszczególnych usług, w tym połączeń międzysieciowych.
Jak wskazują doświadczenia zagraniczne implementacja systemów księgowych
dostosowanych do potrzeb rozliczeń międzyoperatorskich wymagać może nałożenia na
operatorów administracyjnych nakazów, a ponadto proces dostosowawczy może zająć
operatorom około 2 lat.
W okresie przejściowym konieczne może być zastosowanie alternatywnych zasad rozliczeń. Spośród wymienianych w literaturze i stosowanych w praktyce, na
uwagę zasługują 3 metody niekosztowe:
• bill and keep,
• proporcjonalnego podziału przychodów,
• „złotych stawek”.

4.1.

Metoda bill and keep

Nazwę tą można przetłumaczyć jako „wystaw rachunek i zatrzymaj”. Oznacza
to, że opłaty pobierane od abonentów za połączenia wewnątrz sieci jak i wychodzące
do innych sieci są w całości zatrzymywane przez operatora sieci. Operator nie ponosi
kosztów zakończenia połączenia w innej sieci, ale też nie otrzymuje przychodów z
tytułu połączeń przychodzących do jego sieci. Z uwagi na swoją prostotę metoda ta ma
wielu zwolenników, jednak jej zastosowanie możliwe jest w bardzo szczególnych
warunkach: kiedy ruch między sieciami jest zrównoważony lub jest tak mały, że koszty rozliczeń (pomiar ruchu, fakturowanie) są większe niż przychody z tego tytułu. W
4

Zgodnie z regulacjami UE za operatora posiadającego znaczącą siłę rynkową uznaje się operatora,
którego udział w rynku przekroczy 25%.
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Polsce metodę tę stosowano początkowo do rozliczeń między TP S. A., a operatorami
komórkowymi.

4.2.

Metoda proporcjonalnego podziału przychodów

Metoda ta polega na ustaleniu proporcji, według których operatorzy dzielą się
opłatami pobieranymi od abonentów za usługi realizowane między tymi sieciami.
Oznacza to, że operator zatrzymuje 100% opłat za połączenia wewnątrz własnej sieci,
natomiast za połączenia wychodzące do innej sieci płaci ustalony procent opłaty pobieranej od abonenta. Z uwagi na fakt, że podstawą rozliczeń są opłaty taryfowe, metodę
tą określa się czasami metodą taryfową. W przypadku kiedy rozliczenia dokonywane
są między operatorami działającymi na różnych poziomach sieci, za podstawę przyjmuje się taryfę tego, który działa na wyższym poziomie, czyli gdy jeden operator
świadczy usługi lokalne, a drugi międzymiastowe i międzynarodowe, to za podstawę
przyjmuję się taryfę tego drugiego.
Podstawową wadą takiego sposobu rozliczeń jest uniemożliwienie nowym operatorom swobodnego kształtowania struktury taryf5. Ponadto przy niezrównoważeniu
taryf operatora dominującego (występowanie tzw. subwencji skośnych, czyli sytuacji
w których część relatywnie wysokich opłat za połączenia długodystansowe przekazywanych jest na dotację do tanich połączeń lokalnych) może dojść do wystąpienia
deficytu u operatora lokalnego, który musi utrzymywać opłaty za połączenia lokalne na
podobnym co dominujący operator poziomie, a jednocześnie nie ma możliwości dotowania ich z połączeń długodystansowych.
Pomimo bardzo istotnych wad metoda ta stanowiła do niedawna podstawę rozliczeń między Telekomunikacją Polską S. A. a operatorami niezależnymi.
Pewną odmianą tej metody były ustalone w 1997 roku decyzjami Ministra Łączności6 warunki współpracy i rozliczeń między TP S. A. a operatorami sieci cyfrowej
telefonii komórkowej GSM (Polkomtel S. A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.).
Ustalone na mocy tych decyzji stawki rozliczeniowe określono nie jako procent przychodów, ale kwotowo, w zależności od okresu taryfowego w jakim połączenia są
realizowane. Rozwiązanie takie było znaczącym krokiem, bowiem zakończyło trwające wiele miesięcy spory między operatorami, ale ze względu na sztywno ustalone
stawki stało się barierą dla obniżania cen za połączenia międzysieciowe, które to ceny
w związku z zastosowaniem coraz lepszych technologii prowadzących do obniżki
kosztów, spadają obecnie na świecie w tempie ok. 10-20% rocznie.

4.3.

Metoda „Złotych stawek”

Podstawą do ustalenia „Złotych stawek” jest tzw. Best Current Practice, czyli
najlepsza stosowana obecnie praktyka. Przykładem wykorzystania tej metody mogą
być stawki za zakończenie połączenia (ang.: call termination) zalecane przez Komisję
Europejską do stosowania w krajach wspólnoty. Przy ustalaniu modelowych opłat
posłużono się porównaniami opłat stosowanych przez operatorów w krajach człon5
6

Dotyczy to również sytuacji w których taryfy oparte są na kosztach.
Decyzja nr A-01-R(1)/97 i A-02-R(1)/97 z dnia 22 maja 1997 r.
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kowskich UE. Wybierając 3 kraje o najniższych opłatach uzyskano „Złote stawki”
sugerowane dla połączeń międzysieciowych o zasięgu:
• lokalnym,
• metropolitalnym (do 200 km),
• krajowym (powyżej 200 km).
Podkreślić należy, że nie ustalono dokładnych stawek, a jedynie przedziały,
zgodnie z którymi po uwzględnieniu lokalnej specyfiki mogą być ustalone przez Krajowy Organ Regulacyjny ostateczne opłaty. Uwzględniając wspomnianą wcześniej
światową tendencję do obniżania stawek IC, „Złote stawki” zalecane przez UE podlegają okresowej weryfikacji.
Wydaje się, że spośród wymienionych modeli, najwięcej korzyści dla rozwoju
rynku w okresie przejściowym, czyli do pełnego wdrożenia rozliczeń opartych na
kosztach, przynosi zastosowanie ostatniego modelu, który w największym stopniu
promuje najbardziej efektywnie działających operatorów, zmuszając pozostałych do
ciągłego obniżania kosztów.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że metoda „złotych stawek” wykorzystywana
jest również w Polsce, chociaż wysokość stawek została przez URTiP ustalona na
wyższym aniżeli zalecany przez Komisję Europejską poziomie.

5. Warunki połączeń międzysieciowych, a perspektywy dalszej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego
Dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie współpracy między polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, wskazują że warunki rozliczeń z tytułu interconnection
w znaczącym stopniu wpływają na sytuację finansową podmiotów działających w
sektorze telekomunikacyjnym i w efekcie determinują kształt rynku oraz tempo zachodzących na nim przemian. Wykorzystywanie przez TP SA pozycji dominującej w
negocjacjach innymi operatorami i niewielka aktywność regulatora spowodowały, że z
57 koncesji wydanych przez byłe Ministerstwo Łączności na świadczenie usług telefonicznych, aż 60% jest niewykorzystanych. Spośród operatorów, którzy prowadzą
działalność, niemal wszyscy borykają się z problemami finansowymi. Najwięksi
konkurenci Telekomunikacji Polskiej S. A. – spółki należące do grupy Netii i Elektrimu, balansują na krawędzi bankructwa, a Telefonia Dialog zakończyła 2001 rok stratą
w wysokości 392,6 mln. zł. Najbardziej spektakularnym przykładem problemów z
jakimi mają do czynienia konkurenci TP S. A. jest upadłość trzeciego do niedawna na
rynku holdingu Poland Telecom Operators, grupującego m.in. Telefony Brzeskie,
Telekomunikację Dębicką, PT Retel, Środkowo-Zachodnie Telefony Polskie7.
Na rynku połączeń międzystrefowych działania TP SA określane jako „omijanie
prawa zgodnie z prawem” spowodowały, że mimo korzystnych decyzji organu regulacyjnego i nałożonej na TP S. A. kary, Niezależny Operator Międzystrefowy dopiero po
10 miesiącach działalności podpisał porozumienie, dzięki któremu możliwe stało się
rozliczenie abonentów za zrealizowane w tym czasie usługi. Chociaż konkurencja na
7

S. Węglewski, Operatorzy – jak po grudzie. Raport, „Teleinfo” nr 2/2002.
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rynku łączności międzystrefowej doprowadziła do 20-procentowej obniżki cen usług, a
TP SA straciła co piątego klienta, to trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby nie działania
niedawnego monopolisty, stawki byłyby jeszcze niższe, a konkurencja zdrowsza i dużo
silniejsza.
W świetle projektowanych zmian w Prawie Telekomunikacyjnym, których celem jest dalszy rozwój procesów konkurencyjnych na rynku, należy przypuszczać, że
problem umów międzyoperatorskich nabierze jeszcze większego znaczenia. Skuteczne
wprowadzenie w życie takich rozwiązań jak uwolnienie pętli lokalnej, czyli umożliwienie innym operatorom dostępu do infrastruktury sieciowej TP S. A. tak, by możliwe stało się świadczenie konkurencyjnych usług bez potrzeby budowy własnej sieci
dostępowej oraz prawo abonenta do zachowania numeru telefonu przy zmianie operatora stworzy warunki dla rozwoju konkurencji na poziomie sieci lokalnych. Ponieważ
jednak udostępnianie własnej infrastruktury oraz prawo do zachowania numeru oznaczają dla operatora narodowego utratę części klientów oraz związanych z tym przychodów konieczne jest, aby wprowadzanie takich zasad współpracy międzyoperatorskiej odbywało się w oparciu o jasne i ściśle egzekwowane przepisy prawa. Szczególną
rolę w tym zakresie powinien odgrywać organ regulacyjny, który oprócz działalności o
charakterze krótkookresowym jak wspomniane wcześniej tymczasowe ustalenia dotyczące zasad rozliczeń, czy interwencyjne jak rozwiązywanie sporów między operatorami, powinien w sposób przemyślany i dalekowzroczny ustalić zasady i ramy działalności i współpracy operatorów telekomunikacyjnych, przyjmując jako podstawę swoich działań zasadę „regulacji dla konkurencji”.
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Wybrane aspekty reengineeringu
w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie
1. Istota reengineeringu
„Business Process Reengineering (BPR) to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do poprawy (...)
osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość)”1. Według autorów
reengineeringu, M. Hammer i J. Champiego, jest to nowa koncepcja modelu przedsiębiorstwa. Zakłada ona zerwanie z zasadami dotychczas obowiązującymi w organizacji
i zarządzaniu po to, aby przygotować się do konkurencji w nowym, globalnym świecie2. To także metoda gruntownego przekształcenia całościowych procesów w przedsiębiorstwie. Jako metoda działań ma swoich entuzjastów i przeciwników. I tak entuzjaści uważają, że dzięki zastosowaniu metody reengineeringu nastąpiły rewolucyjne
zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, prowadzące do jego rozwoju3. Do tych
pozytywnych efektów zaliczyć można m.in. zmniejszenie zatrudnienia, zwiększenie
elastyczności i efektywności działania organizacji, udoskonalenie obsługi klienta4.
Sceptycy są zdania, że metoda ta jest przereklamowana, a większość jej wdrożeń
zakończyła się porażką. Podpierają się w tym badaniami przeprowadzonymi przez
ekspertów z Cranfield School of Managment, którzy oszacowali, że 70% prób przeprojektowania działalności przedsiębiorstwa na terenie Wielkiej Brytanii zakończyło się
porażką. W tych 30%, które zakończyły się sukcesem kierownictwo firmy miało
trudności z utrzymaniem osiągniętych efektów. Jako podstawowy zarzut stawia się to,
że w wyniku jego zastosowania nastąpiły poważne napięcia społeczne w organizacji,
które poddane zostały reengineeringowi.
Reengineering jest wykorzystywany do wdrażania radykalnych zmian w takich
obszarach jak: klienci, struktura organizacyjna, technologia oraz zasoby ludzkie. Ten
ostatni aspekt BPR jest szczególnie istotny ze względu na powszechnie akcentowane w
literaturze przedmiotu znaczenie czynnika ludzkiego – stąd też będzie stanowił przedmiot rozważań

1
2
3
4

Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s. 16.
Zob. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2000, s. 15.
Zob. J. Brózda, Rozwój przedsiębiorstw jako proces zmian w: M. Białasiewicz (red.), Rozwój przedsiębiorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 16.
Zob. B. Czerniachowicz, J. Brózda, Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem,
w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Materiały z Konferencji Naukowej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo 2000, s. 99.
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2. Zmiany w organizacji i zarządzaniu pod wpływem reengineeringu
Reengineering ma na celu usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez
stworzenie doskonale pracującego zespołu, który będzie współpracował ze sobą i
stanowił lojalną i partnerską grupę, połączoną silnymi więziami i chęcią odniesienie
sukcesu. Koncentruje się przy tym na wykorzystaniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (wiedzy ludzkiej nagromadzonej w firmie)5. Wiedza pracowników, postrzegana jako kluczowe kompetencje, stała się priorytetem warunkującym zdolność
rozwoju i doskonalenia organizacji. Stanowi ona w połączeniu z umiejętnościami i
kompetencjami pracowników i członków organizacji główne źródło przewagi konkurencyjnej6. Niejednokrotnie w większym stopniu decyduje o zdolnościach przedsiębiorstwa do generowania przyszłych dochodów, aniżeli jego finansowe mierniki oceny. W związku z tym wdrożenie koncepcji BPR w kontekście gospodarowania kadrami, czego konsekwencją są adekwatne do udzielonych zmian modyfikacje struktury
oraz wielkości zatrudnienia, uwarunkowane jest prowadzeniem określonych działań
zgodnie z następującymi regułami7:
1. Tradycyjne komórki funkcjonalne są zastępowane przez zespoły odpowiedzialne
za dany proces.
W tradycyjnej organizacji np. droga przepływu zamówienia odbiorcy jest zazwyczaj dość skomplikowana. Prowadzi ona przez wiele komórek funkcjonalnych
(działów, sekcji, samodzielnych stanowisk) z których każda wypełnia jakąś cząstkę
pracy związanej z przejęciem i realizacją zamówienia. Jednakże stanowiska, które
w poszczególnych komórkach zajmują się zamówieniem wpływającym do przedsiębiorstwa, nie tworzą zintegrowanej organizacji. Przeciwnie – często reprezentują partykularne cele, które mogą być nawet przeciwstawne. W wyniku zastosowania reengineeringu te zdezintegrowane w tradycyjnej strukturze stanowiska są
wcielane do zespołu zadaniowego, zajmującego się całościowym procesem przyjmowania i realizacji zamówień. Okazuje się, że w nowej organizacji wykonuje się
to samo co poprzednio, lecz najczęściej nie indywidualnie, ale zespołowo8. Ułatwia to koordynację działań, a przede wszystkim skraca czas przepływu zamówienia. Ponadto klienci nie muszą już w sprawie realizacji złożonego zamówienia
kontaktować się z różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, tylko z
jednym zespołem odpowiedzialnym za wszystkie kwestie z nią związane.
2. Proste zadania są zastępowane złożoną pracą wielowymiarową.
Pracownicy tworzą zespoły realizujące procesy wykonują zadania odmienne od
tych, jakie przypadały im w tradycyjnej organizacji funkcjonalnej. Zamiast wyspe5

6

7
8

Zob. B. Czerniachowicz, Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w: M. Białasiewicz (red.),
Rozwój przedsiębiorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2002, s. 138-193.
Zob. G. Osbert-Pociecha, M. Karaś, Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą
pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”
nr 3/1999, s. 18-21.
Zob. Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, 1998, s. 40-44.
Zob. I. Durlik, Reengineering a zarządzanie personelem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
1999, s. 9-10.
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cjalizowanych, powtarzalnych czynności, nawet jeśli wymagają wyższych kwalifikacji, pojawia się wspólna praca nad wykonaniem całościowego, złożonego zadania. Nawet jeśli członkowie zespołu wykonują zróżnicowane zadania, ze względu
na swoje kwalifikacje i uzdolnienia, to każdy z nich przynajmniej w podstawowym
zakresie powinien znać wszystkie etapy i fazy całego procesu oraz umieć realizować co najmniej niektóre spośród nich. W efekcie dotychczasowe granice miedzy
pracownikami zatrudnionymi przy realizacji danego procesu ulegają zatarciu. Rozszerza się nie tylko postrzeganie zakresu pracy zawodowej, lecz także sekwencja
faktycznie wykonywanych czynności9. W warunkach, gdy jakiś proces jest realizowany przez różnorodne, organizacyjnie rozgraniczone komórki, konieczne jest
wykonywanie wielu czynności, takich jak sprawdzanie, oznaczanie, kontrola czy
poszukiwanie brakujących elementów, czyli czynności, które nie wnoszą tzw. wartości dodanej. W wyniku działań właściwych dla reengineerigu te czynności, pozbawione „wartości dodanej” są eliminowane. W ten sposób praca staje się bardziej wartościowa10.
3. Stanowiska kontrolowane są zastępowane stanowiskami z odpowiedzialnością i
autonomią.
W przedsiębiorstwach zorganizowanych na zasadach tradycyjnych najistotniejsze
jest to. Aby pracownicy postępowali według z góry ustalonych zasad. W przedsiębiorstwach stosujących reengineering oczekuje się przede wszystkim, żeby pracownicy tworzyli własne zasady postępowania. Kierownictwo, które powierza zespołowi odpowiedzialność za cały proces, powinno jednocześnie delegować
uprawnienia decyzyjne.
4. Kryteria wynagradzania odnoszą się w węższym stopniu do efektów niż do aktywności.
Kiedy praca jest rozczłonkowana na proste czynności, nie pozostaje nic innego, jak
wynagradzać za efektywność wykonania tych wąskich wycinków pracy. Problem
tkwi jednak w tym – jak twierdzą twórcy reengineeringu – że zwiększenie efektywności wykonania drobnych fragmentów niekoniecznie musi oznaczać poprawę
wyników całego procesu. Reengineering zakłada powiązanie wynagrodzeń członków zespołów zadaniowych z efektami uzyskiwanymi na końcu procesu. Za układ
odniesienia w określaniu płac podstawowych przyjmuje się jednak okresy dłuższe
od rocznych. Są one względnie stałe, nie licząc korekt z tytułu inflacji, gdyż uzyskanie dobrych wyników w danym roku wcale nie gwarantuje równie dobrych w
roku następnym. Szczególne osiągnięcia są honorowane raczej za pomocą premii
niż zwiększania płac podstawowych. Reengineering kwestionuje także wiele innych zasad, stosowanych w tradycyjnym wynagradzaniu, takich jak: uzależnienie
wysokości wynagrodzeń od pozycji zajmowanej przez dane stanowisko w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa, wynagradzanie tylko za czas obecności w pracy itp.
9

10

Zob. B. Czerniachowicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim w Business Process Reengineering w: W.
Janasz (red.), Strategie, struktury i miary efektywności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe nr 277,
Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 38”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
2000, s. 125-134.
Zob. J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 124-153.
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5. Przygotowanie do wykonania zawodu ewoluuje: miejsce szkolenia zajmuje edukacja.
Jak już wspomniano, zastosowanie reengineringu wymaga zmiany zachowania
wykonawców. Zamiast stosować się do ściśle narzuconych z góry reguł, muszą oni
sami osądzić, co należy robić w danej sytuacji. W pierwszym przypadku wystarczające jest szkolenie, które instruuje pracowników, jak należy wykonać określoną
pracę lub jak się zachować w danej sytuacji. W drugim o wiele ważniejsza jest
edukacja, przygotowująca do rozpoznania sytuacji, udzielająca odpowiedzi nie na
pytania „jak”, ale „dlaczego”11.
6. Zmieniają się kryteria awansowania: decyduje przydatność, a nie osiągane wyniki.
M. Hammer i J. Champy stwierdzają: „Normalnym ekwiwalentem dobrze wykonanej pracy jest premia, a nie awans”12. Ich zdaniem, awansowanie na wyższe stanowisko powinno zależeć od przydatności pracownika, a nie od wyników uzyskiwanych na dotychczasowym zajmowanym przez niego stanowisku. W wielu
przedsiębiorstwach rozgranicza się ocenę osiąganych wyników od oceny rozwoju
osobistego pracowników. Ta pierwsza jest nieodzowna do celów wynagradzania,
ta druga stanowi niezbędną przesłankę awansu.
7. Zmieniają się wartości: otwarcie na klienta zastępuje protekcjonizm.
Pod wpływem reengineeringu zasadniczej zmianie podlegają nie tylko struktury
organizacyjne, lecz także kultura organizacyjna i związany z nią system wartości.
Chodzi głównie o to, aby w mentalności pracowników zaszczepić przekonanie, że
pracują oni dla swoich klientów, a nie dla swoich szefów. Najlepszym środkiem
zmiany mentalności jest odpowiednia motywacja.
8. Szefowie przekształcają się z nadzorców w animatorów.
„Gdy przedsiębiorstwo stosuje reengineering, procesy dotychczas złożone stają się
proste, a stanowiska proste stają się złożone”13. W konsekwencji kierownicy w
mniejszym stopniu zajmują się koordynacją i kontrolą przebiegu procesów cyrkulujących przez różne służby przedsiębiorstwa, a w większym stopniu koncentrują
się na pomocy pracownikom w wypełnianiu ich zadań. W nowej organizacji zespoły zadaniowe potrzebują nie tyle tradycyjnych szefów, rozdzielających i
kontrolujących pracę, co trenerów pomagających rozwiązywać problemy.
9. Struktury hierarchiczne ulegają spłaszczeniu.
W organizacji tradycyjnej decyzje dotyczące wielu komórek funkcjonalnych wymagały spotkań ich przedstawicieli na różnych szczeblach hierarchicznych. Kiedy
zespół zadaniowy odpowiada za cały proces, tego rodzaju spotkania koordynacyjne stanowią integralną część normalnej jego pracy. Decentralizacja decyzji, polegająca na przekazywaniu wielu uprawnień decyzyjnych wykonawcom procesu,
prowadzi do ograniczenia roli tradycyjnych menedżerów14. Zmniejszenie liczby
11
12
13
14

Zob. I. Durlik, Reengineering..., op. cit., s. 9-10.
Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution,
Collins, New York 1993, s. 87.
Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution,
Collins, New York 1993, s. 89.
Zob. B. Czerniachowicz, Rola menedżera w restrukturyzacji przedsiębiorstw przy pomocy reengineeringu w: R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999, s. 394-398.
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menedżerów zaś powoduje zmniejszenie występujących w przedsiębiorstwie
szczebli zarządzania. Wraz z tymi zmianami, w strukturach organizacyjnych
zmniejsza się znaczenie schematów organizacyjnych. W organizacji tradycyjnej
schemat organizacyjny odpowiada na liczne pytania związane z zakresem działania, podporządkowaniem czy drogami komunikacji. W przedsiębiorstwach wdrażających reengineering o strukturach spłaszczonych kwestie podporządkowania
hierarchicznego schodzą na dalszy plan. Komunikowanie się nie jest ograniczone
drogą służbową. Zakresy działania komórek, tak istotne z punktu widzenia podziału kompetencji w organizacji funkcjonalnej, tracą niemal zupełnie na znaczeniu w
strukturach opartych na zespołach zadaniowych, realizujących całościowe procesy.
10. Kierownicy z arbitrów przekształcają się w liderów.
Struktury bardziej płaskie, właściwe dla firm, które stosują reengineering, zbliżają
kierowników do klientów i do tych pracowników, którzy tworzą „wartość dodaną”
w przedsiębiorstwie. Ponadto w organizacji przemodelowanej za pomocą reengineeringu odpowiedzialni pracownicy w większym stopniu decydują o efektywności wykonywanej pracy niż kierownicy zespołów. Okoliczności te przesadzają o
tym, że kierownicy muszą zmodyfikować odgrywane role. „Powinni – jak piszą
twórcy reengineeringu – działać jak liderzy, orientując i wzmacniając przez swoje
słowa i czyny wartości i przekonania swoich podwładnych”15. Zdaniem tych autorów, w przedsiębiorstwach o organizacji tradycyjnej kierownicy wyższych szczebli
są w istocie odcięci od działalności bieżącej. Ich wizja przedsiębiorstwa, którym
kierują, jest na ogół natury finansowej, reegineering zbliża ich do konkretnych
sposobów wykonywania zadań16.

3. Bariery wprowadzania reengineeringu w przedsiębiorstwie
Badania empiryczne wskazują jednak, że wprowadzenie reengineeringu w praktyce może napotkać na istotny opór wobec zmian, a w szczególności dotyczy to redukcji zatrudnienia. Wdrożenie BPR ograniczają17:
• Bariera psychologiczna – ludzie, którzy mają dokonać zmian, są nie przygotowani i
uważają, że w nowej sytuacji nie będzie dla nich miejsca lub stracą swoją pozycję
w organizacji, dlatego też stają się przeciwnikiem reengineeringu. Protest ten jest
tym silniejszy im zajmują oni wyższą pozycję w zarządzaniu firmą.
• Bariera techniczna – brak odpowiedniej infrastruktury zarządzania reengineeringiem wymaga często instalacji sprzętu komputerowego lub też sieci przesyłania danych a nie zawsze organizacja ma do tego odpowiednia warunki.
• Bariera ekonomiczna – reengineering wymaga posługiwania się najnowszą Informacyjną Technologia a to wymaga odpowiednich środków na przeprowadzenie
tych zmian.
15
16
17

Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution,
Collins, New York 1993, s. 92.
Zob. Wolf-Dietrich Stoff, Leadership als modernes Manager-Leitbild, „Neue Zuercher Zeitung”
nr 9/1999 (za: Nowe role menedżera, „Zarządzanie na Świecie” nr 3/1999, s. 38-41).
Zob. J. Kisielnicki, Centrum Edukacyjne Eudsoft, zasoby internetu.
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• Bariera prawna – obowiązujące przepisy nie zawsze są elementem sprzyjającym
reengineeringowi.
Do pozostałych przyczyn niepowodzeń wprowadzenia reengineeringu zaliczamy:
• Opór i strach ludzi wobec zmian, jest to problem psychologiczno – socjologiczny.
Pracownicy najczęściej krytykują zmiany, bo nie rozumieją przyczyn zmian, a te
kojarzą im się z utratą pracy. Dlatego najpierw należy ich z tymi zmianami zapoznać, a dopiero później włączyć ich do procesu wdrażania, tak, aby krytykowali je
„od środka” jako jedni z tych, którzy wprowadzają innowacje, a nie jako osoby z
zewnątrz18.
• Pojawiają się błędy w budowaniu zespołu. Zespół musi być zgrany i dobrze ze sobą
współpracować, pomysły powinny być własnością całego zespołu.
• Tradycja, nawyki, przyzwyczajenia, które występują w przedsiębiorstwie należy
otwarcie identyfikować a następnie starać się je przezwyciężyć.
Biorąc pod uwagę zalety BPR należy wprowadzić jego zasady w przedsiębiorstwie, aby sprawnie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi.
W kontekście reorganizacji struktur reengineering realizuje dwa główne zadania:
uproszczenie (spłaszczenie) struktury organizacyjnej oraz integracje poziomą działalności wszystkich komórek w jeden proces19. Można przy tym wskazać wiele rodzajów
przeobrażeń struktury, które wynikają z wprowadzenia zasad reengineeringu do firm.
Jedną z takich przyczyn, która wpływa na zmianę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest outsourcing. Jego celem jest wydzielenie ze struktury firmy jej części na
zewnątrz w celu podniesienia efektywności działań firmy w obszarze swoich najwyższych kompetencji. Proces ten wpływa na strukturę organizacyjną firmy „odchudzając”
ją z wydzielonych jednostek organizacyjnych. Zastosowanie outsourcingu zmienia
konfiguracje komórek organizacyjnych w strukturze, zwiększa się rozpiętość kierowania, zostaje wprowadzony nowy porządek w pracy. Wynika on z łatwiejszej koordynacji zadań realizowanych w mniejszej ilości jednostek organizacyjnych. Niewątpliwie
wszystkie te działania wpływają na poziom zatrudnienia redukując personel firmy.
Hammer proponuje zmiany w dwóch systemach związanych z szeroko rozumianą pracą, a mianowicie w świadomości i postawach pracowników. Zaczynają oni
rozumieć, że sukces sprawnie funkcjonującego procesu zależy przede wszystkim od
nich, czego wyrazem jest przekonanie klientów, że praca ich „rąk” jest godna uwagi i
zakupu. Pracownicy powinni też postrzegać pracę jako element życia codziennego, w
którym przyjemnością jest nie tylko odpoczynek w zaciszu domu, lecz również tworzenie, kreowanie rzeczywistości i przyszłości przez profesjonalne wykonywanie
swych zadań. To powoduje zmianę postawy uczestników procesu z roszczeniowej na
kreującą, wpływa na ich wartości, przekonania, obyczaje oraz sposób zachowań.
Uczestnicy reengineeringu uczą siebie i innych jak się uczyć i doskonalić.
W praktyce reengineering redukuje liczbę zatrudnionych pracowników, a dotyczy to przede wszystkim następujących stanowisk: kadry kierowniczej średniego
szczebla, stanowisk wydzielonych na zewnątrz firmy w wyniku outsourcingu, stano18
19

Zob. B. Czerniachowicz, Zarządzanie..., op. cit., s. 130.
Zob. M. Hopej, Reengineering i lean management a struktura organizacyjna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4/1998, s. 10-12.
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wisk pracy zbędnych z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania procesów i tworzenia wartości dla klienta. Remedium na taki stan rzeczy stał się outplacement, którego głównym celem jest: wskazanie redukowanym pracownikom nowych miejsc pracy,
uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców poprzez szkolenia, kursy zmieniające profil zawodowy pracowników, zapewnienie fachowego doradztwa personalno-psychologicznego dla pracowników, a także przygotowanie zwalnianych pracowników do profesjonalnej autoprezentacji. Outplacement jest kosztownym przedsięwzięciem dla firmy zwalniającej pracowników, jednak jak pokazują
światowe, w tym i polskie doświadczenia, outplacement jest dobrze postrzegany przez
zwalnianych i pozostających pracowników, jest nowym elementem kultury organizacyjnej i systemu wartości przedsiębiorstwa.
W koncepcji reengineeringu jednym z głównych narzędzi za pomocą którego
osiąga się radykalny i wyraźny postęp jest nowoczesna technologia. Jej zastosowanie
w komunikacji i obsłudze zewnętrznej i wewnętrznej (intranet) w przedsiębiorstwie
dokonuje się przez: bezprzewodową cyfrową technologię komunikacji, budowanie
nowych sieci powiązań za pomocą takich narzędzi, jak witryny internetowe, wizualny
kontakt z klientem w dowolnym miejscu na świecie poprzez telefonie komórkową III
generacji. Wprowadzone dzięki reengineeringowi innowacje przyczyniają się do
polepszenia jakości pracy, jak również oferowanych usług.

4. BPR a inne koncepcje
Biorąc pod uwagę zasadniczy tok rozważań, którym poświęcono niniejsze opracowanie należy zwrócić uwagę na to, iż procesowi wdrażania reengineeringu towarzyszy stosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak20:
• TQM, jest to koncepcja zarządzania oparta na zaangażowaniu wszystkich pracowników, której punktem zainteresowania jest jakość.
• Lean Management, zarządzanie przedsiębiorstwem według tej koncepcji jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków otoczeniem.
• Just in time, to system planowania i organizowania produkcji, tak, aby wszystkie
procesy były realizowane terminowo, a czas ich realizacji był jak najkrótszy.
• Benchmarking21, jest to metoda poszukiwania wzorcowych sposobów postępowania, umożliwiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od innych.

20

21

Zob. M. Białasiewicz, B. Czerniachowicz, Zarządzanie przedsiębiorstwem w: s. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 192208.
Szerzej na ten temat: B. Karlof, s. Ostblom, Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca,
Warszawa 1995; J. Czekaj, Benchmarking – metoda racjonalizacji organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 9/1995, s. 5-7; W. Grudzewski, A. Rudzińska, M. Sawicki, Benchmarking
w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na najlepszych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 2/1998, s. 15-19.
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5. Wnioski końcowe
Koncepcja reengineeringu ewoluując na przestrzeni ostatniej dekady wydaje się
stanowić dojrzałą metodę szybkiego usprawniania przedsiębiorstw. Popularyzowane
przez reengineering sposoby osiągania przewagi konkurencyjnej dotyczą bezpośrednio
lub pośrednio w zasadzie w większości obszarów działalności przedsiębiorstwa. Szybkość i kompleksowość proponowanych rozwiązań wskazuje, że implementacja programu reengineeringu stanowi źródło wielu zmian o charakterze organizacyjnym,
personalnym, społecznym, technologicznym i ideologicznym.
Przedstawiony w referacie obszar działania reengineeringu w zakresie zarządzania czynnikiem ludzkim dowodzi, że wprowadzenie jego zasad w istotny sposób
wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, poprawiając jego wyniki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że każda zmian budzi opór.
Reasumując rozważania nad koncepcją reengineeringu jako źródła innowacji i
zmian w przedsiębiorstwach można stwierdzić, że wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom wyzwań gospodarki światowej początku XXI wieku.
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Informatyka w służbie edukacji – system edukacyjny wobec
rozwoju technologii informatycznych
1. Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami głębokich przemian społecznych,
naukowych i technologicznych związanych z dynamicznym rozwojem technologii
informatycznych i ich zastosowaniem w różnych obszarach działalności człowieka. Już
dziś nazywa się owe przemiany mianem rewolucji informacyjnej, co ma podkreślić
niespotykaną dotychczas dynamikę tych przemian oraz zwrócić uwagę na analogię do
ostatniego okresu w historii o podobnej skali zjawiska – rewolucji przemysłowej.
Obecnie aby zapewnić długoterminowy wzrost gospodarczy kraju nie wystarczą
wzrastające nakłady inwestycyjne, czy odpowiednie regulacje prawne. Niezbędne jest
przygotowanie przyszłych pokoleń na wyzwania jakie niesie ze sobą owa rewolucja
informacyjna. W takiej sytuacji najlepszą inwestycją dla Polski wydaje się inwestycja
w edukacje i w infrastrukturę informatyczną. Niestety taka forma pobudzania wzrostu
gospodarczego nie jest zbyt popularna i nie ma przełożenia w budżetach kolejnych
rządów ze względu na fakt, że jest to inwestycja długoterminowa o okresie zwrotu
przynajmniej 15 lat. Nikt nie przeczy, że jest ona opłacalna co pokazują przykłady
takich krajów jak Japonia, Korea Południowa, Tajlandia, czy USA, jednak bieżące
wydatki wydają się być priorytetem.
Wspomniałem, że przemiany związane z rewolucją informacyjną te dotyczą
niemal wszystkich aspektów życia człowieka, w szczególności nie omijają także systemu edukacyjnego i procesów kształcenia. Poniżej chciałbym zarysować główne
tendencje w wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki w procesach kształcenia
oraz możliwości innych zastosowań obecnie wdrażanych, bądź też będących w fazach
projektów. Są to niektóre z ciekawych i niezmiernie praktycznych zastosowań technologii informatycznej dla celów kształcenia i powinny w moim rozumieniu wyznaczać
kierunki w jakim system edukacyjny powinien ewoluować tak aby zapewnić młodym
pokoleniom odpowiednie przygotowanie do życia w świecie informacji i tym samym
przyczynić się do długofalowego wspierania wzrostu gospodarczego Polski.
Bez wątpienia jest to bardzo obszerny materiał do badań i jest źródłem wielu
wątków badawczych, dlatego w poniższej pracy skupię się tylko na czterech obszarach
zastosowań technologii informatycznej w systemie edukacyjnym, które pokrywają się
z obszarem moich zainteresowań, a mianowicie:
• Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego,
• wizualizacja i technologia multimedialna,
• nauczanie na odległość,
• automatyzacja procesu weryfikacji postępów w nauczaniu.

332

Dawid Żochowski

Pokażę także w jaki sposób zastosowanie technologii informatycznych w powyższych aspektach wpływa na system edukacyjny i przeanalizuję zasadność ich
wdrażania do systemu edukacyjnego w kontekście analizy SWOT, czyli rozpoznam
zalety i wady oraz szanse i zagrożenia implementacji takich rozwiązań.

2. Internet jako
edukacyjnego

informacyjny

zasób

zasileniowy

dla

systemu

Rozpoczynając przegląd zastosowań technologii informatycznych w systemie
edukacji nie sposób nie rozpocząć od znakomitego skoku w dostępie do informacji jaki
został umożliwiony głównie za sprawą rozwinięcia komputerowej sieci światowej jaką
jest Internet. Umożliwił on dostęp praktycznie do nieograniczonych zasobów informacji bez względu na miejsce jej publikacji, upowszechnił wymianę informacji oraz
zaktywizował środowisko naukowe do szerszego upubliczniania swoich prac badawczych. Ważnym jest także fakt, że informacje udostępniane w Internecie są wysoce
aktualne – wystarczy pomyśleć jak długi jest proces powstawania klasycznej publikacji, związany z długim procesem recenzowania, a następnie niejednokrotnie oczekiwaniem na druk. Internet umożliwia prawie natychmiastowe przekazanie wyników badań
do publicznej opinii. Przy okazji mamy tutaj do czynienia z ciekawym zjawiskiem,
które nazwę tutaj „naturalną recenzją”. Otóż naukowcy specjalnie publikują wersje
robocze swoich prac (ang. draft), aby środowisko odpowiednio wcześnie przedstawiło
swoje komentarze i uwagi. Tym samym inni naukowcy wpływają na ostateczny kształt
późniejszej drukowanej publikacji. To tylko jeden przykład w jaki Internet wpłynął na
środowisko naukowe, a przytoczyłem go dlatego, aby podkreślić jakie możliwości dla
systemu edukacyjnego wiążą się z dostępem do takich informacji. Przede wszystkim
nauczyciele akademiccy obok tradycyjnych podręczników prezentujących ugruntowaną wiedzę mogą wykorzystywać Internet jako źródło do dyskusji nad najnowszymi
trendami i kierunkami w danej dyscyplinie naukowej. Dzięki temu studenci sięgają do
granic poznawczych danego przedmiotu, co może mieć pozytywny aktywizujący i
motywujący wpływ na ich proces kształcenia. Oczywiście jest i druga strona medalu.
Otóż ogrom informacji dostępnej w Internecie i skrajnie liberalne podejście jeżeli
chodzi o treść publikacji (w Internecie można umieszczać wszystko poza tekstami
głoszącymi i wzywającymi do nienawiści, czy przemocy – rasowej, wyznaniowej,
poglądowej) sprawia, że średnia jakość takich informacji jest niestety niska. Internet
jest wręcz naszpikowany tendencyjnymi artykułami, które nie rozpatrują rozważanej
tematyki w sensie obiektywnym, a jedynie starają się przedłożyć jednostronne argumenty. Coraz więcej jest także zjawisk uprawiania pseudonauki. Pseudonaukowcy
czerpią korzyści z faktu iż przeciętny użytkownik Internetu nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości przytoczonych twierdzeń. Bazując na tym sprzedają cudowne
leki lub inne produkty czerpiąc korzyści majątkowe z własnych pseudobadań. Są to
zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet dla procesu kształcenia. Korzystając ze złej
informacji będziemy kształcili złych studentów. Dlatego niezmiernie istotną obecnie
jest umiejętność poprawnej selekcji, rozdzielenia dobrej i złej informacji, a uczelnie
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powinny kształcić w studentach postawy krytyczne wobec tego co znajdują w globalnej sieci.
Można zauważyć także inną silną stronę Internetu. Otóż zwielokrotnił on kontakty między ludźmi, a przede wszystkim społecznością uniwersytecką. O ile łatwiej
jest teraz studentom dotrzeć do informacji o uczelni zagranicznej i spełnić jej wymagania i pojechać na stypendium, z drugiej strony aktywniejsza jest także wymiana kadry
naukowej, w postaci staży naukowych, bądź wręcz etatów na zagranicznych uczelniach. Istnieje wiele ponadnarodowych zespołów badawczych. Te wszystkie przemiany są efektem znacznego usprawnienia komunikacji głównie za sprawą upowszechnienia Internetu. W krajach Europy Zachodniej normą staje się przynajmniej semestralny
wyjazd każdego studenta na stypendium zagraniczne. Bezdyskusyjnym pozostaje
wpływ jaki taki semestralny pobyt kształci młodego studenta nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim kreowania międzykulturowych i ponadnarodowych więzi ze studentami z innych krajów. Szansa taka stanowi jednocześnie zagrożenie dla takich krajów jak Polska. Zapóźnienie w rozwoju infrastruktury informatycznej
i dostępie do Internetu może przełożyć się na niższą od przeciętnej aktywność polskich
studentów i naukowców w międzynarodowych wymianach. Nie wykorzystując tej
szansy Polska może zostać zepchnięta na „naukowy margines”. Polscy studenci mogą
stanowić nieliczną odsetkowo grupę stypendystów zagranicznych, a polscy naukowcy
mogą nie uczestniczyć wystarczająco aktywnie w międzynarodowych zespołach badawczych.
Podsumowując można stwierdzić, że obok wielu zalet dla systemu edukacyjnego
jakie daje dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu i istnieją także poważne
zagrożenia z tym związane, co można pokazać w poniższej tabeli:
Tabela 1.

Analiza SWOT: Internet jako zasób zasileniowy systemu edukacyjnego

Strengths
• Dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych
• Informacja aktualna
Opportunities
• „Naturalne” recenzowanie
• Skrócony proces publikacji
• Źródło do dyskusji nad najnowszymi
trendami badawczymi
• Wymiana kadry naukowej, stypendia

Weaknesses

•

•

Niska średnia jakość informacji
Pseudonauka, pseudobadania
Threats

•

• Zła informacja = zły student
Nieumiejętność rozdzielenia dobrej
informacji od złej – brak krytycyzmu
• Polska „naukowy margines”

Źródło: opracowanie własne.

3. Wizualizacja i technologia multimedialna
Współczesna technologia informatyczna dzięki przede wszystkim wzrostowi
mocy obliczeniowej procesorów, wzrostowi przepustowości łączy sieciowych oraz
rozwojowi technologii multimedialnych wykształciła zupełnie nową jakość w proce-
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sach kształcenia i nauczania. Wykorzystanie komputerów jako narzędzi obliczeniowych umożliwiło ogromne wsparcie tradycyjnych zajęć ćwiczeniowych. Studenci nie
tracą teraz cennych minut na żmudne obliczenia, a koncentrują się na interpretacji
wyników. Mniej ważna jest teraz metodologia dojścia do wyniku (często zadanie
rozwiązuje sam komputer), a dużo bardziej kształtowanie twórczego sposobu myślenia
i poszukiwania alternatywnych rozwiązań.
Techniki multimedialne wspierają natomiast kształtowanie u studenta umiejętności prezentacyjnych i wizualizacji przedstawianych problemów. We współczesnym
świecie, silnie przenikniętym aktywnym marketingiem zdolności takie wydają się być
niezbędnymi. Przykłady takich zastosowań można oczywiście mnożyć i nie jest to
celem niniejszego referatu. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że technologie informatyczne usprawniają proces nauczania poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów
studenta i (co pokażę w dalszej części) nauczyciela akademickiego pozwalając tym
samym na skoncentrowanie się bardziej na istocie nauczanego przedmiotu, niż na
warsztacie niezbędnym przy poznawaniu praw danej dyscypliny. Tutaj tkwi jednak
pewne zagrożenie: należy bowiem uważać, aby nie pozbawić studenta całkowicie tego
warsztatu. Jest on niezbędny do właściwego zrozumienia przedmiotu, a prawdziwy
proces nauczania powinien stanowić syntezę teorii i praktyki przy zachowaniu odpowiednich dla danej dyscypliny proporcjach.
Nie mniej jednak zastosowanie narzędzi wizualizacyjnych oraz technologii multimedialnych zwiększa percepcję studenta i sprawia, że materiał staje się łatwiej przyswajalny. Wiadomym jest, że łatwiej zapamiętać jest, gdy dany problem przedstawiony
jest w formie schematu w estetycznej oprawie niż w postaci opisu. Zastosowanie
technologii multimedialnych umożliwia wzbogacenie wykładu nie tylko o wideo,
dźwięk, czy schemat, ale daje możliwość interakcji ze studentem podczas procesu
nauczania. Student może przyswajać wiedzę np. poprzez uczestnictwo w grze symulującej inwestowanie w papiery wartościowe. Bez wątpienia taka forma przekazywania
wiedzy jest dla studentów wysoce atrakcyjna i aktywizuje ich do myślenia problemowego. Wszystko to przyczynia się do wzrostu efektywności procesu kształcenia.
Jakie zagrożenia niosą ze sobą natomiast technologie wspomagające proces nauczania poprzez wizualizacje i interakcje? Istnieje tu mianowicie ryzyko przerostu
formy nad treścią. Należy pamiętać, że zastosowanie tej technologii ta nie może przesłonić właściwej treści wykładu, że ma stanowić jedynie jego uzupełnienie, czy też tło
dla wykładu nauczyciela akademickiego.
Jakkolwiek technologia multimedialna jest już dostępna od dawna, jak i oferta
multimedialnych programów edukacyjnych stale rozszerzana to jednak zastosowanie
tych metod w systemie edukacyjnym jest znikome. Po części wynika to z braku odpowiedniego zaplecza na uczelnie (mała liczba projektorów, laptopów, wideo), a po
części z niewiedzy pracowników o możliwościach zastosowania tych metod we własnych wykładach, czy też inercji w sposobie prowadzenia wykładu.
Powyższą analizę można podsumować w następującej tabeli:
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Analiza SWOT: Wizualizacja i technologia multimedialna

Strengths
Weaknesses
• Wsparcie dla zajęć ćwiczeniowych –
interpretacja wyników zamiast obli• Brak odpowiedniego zaplecza technoczeń
logicznego na uczelniach
• Kształtowanie umiejętności prezenta• Niewiedza nauczycieli akademickich
cyjnych
• Inercja w sposobie prowadzenia zajęć
• Większa percepcja = wyższa efektywność procesu nauczania
Opportunities
Threats
• Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zamiast metodologii rozwiązania • Student bez podstaw wiedzy z danej
zadania
dyscypliny
• efektywniejsze wykorzystanie zaso• Przerost formy nad treścią
bów nauczyciela i studenta
Źródło: opracowanie własne.

4. Nauczanie na odległość
Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu także o szansach jakie stwarza technologia informatyczna w dostępie do edukacji. Chodzi mianowicie o nauczanie na
odległość (ang. distance learning). Generalizując można stwierdzić, że technologia ta
umożliwia dostęp do zasobów uczelni bez względu na miejsce pobytu studenta. Z
powodzeniem jest to już stosowane w Australii i bez wątpienia stanowi ogromną
szansę dla wielu krajów Afryki przy upowszechnianiu wiedzy. Idea nauczania na
odległość jest sama w sobie bardzo atrakcyjna w aspekcie demokratyzacji dostępu do
edukacji. „Uczęszczanie” na uczelnie nie wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzki do innego miasta, a tym samym z kosztami na które nie może sobie pozwolić
wiele studentów, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Distance learning ma
także wymiar bardziej globalny. Otóż umożliwia kształcenie się na renomowanym
uniwersytecie np. w Stanach Zjednoczonych bez konieczności przekraczania Atlantyku. Jakkolwiek można dostrzec wiele szans i pozytywnych aspektów tej metody nauczania, osobiście dostrzegam więcej zagrożeń z nią związanych. Poniżej postaram się
uzasadnić mój punkt widzenia. Przede wszystkim co już widać w samej nazwie tej
metody (learning – nauczanie) nie jest to pełny proces kształcenia studenta kojarzony z
tradycyjnym uczęszczaniem na uczelnie i związanym z uczestnictwem w życiu społecznym środowiska uczelnianego, osobistymi kontaktami z innymi studentami oraz
profesorami, korzystaniem z bibliotek, czy uczestnictwie w życiu studenckim. Może to
wpłynąć na wyobcowanie takiego studenta i sprawienie, że będzie on tak samo wykształcony jak student uczęszczający na uczelnie jedynie pod względem zdobytej
wiedzy. Niebezpiecznym jest także proces komercjalizacji takich studiów. Praktyka
pokazuje, że są one bardzo kosztowne, a tym samym dostępne jedynie dla nielicznych,
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zwykle już pracujących zawodowo dorosłych ludzi. Kłóci się to z ideą nauczania na
odległość stworzoną w celu upowszechniania dostępu do wiedzy.
Niemniej jednak wiele uczelni w Polsce dostrzega szanse jakie niesie ze sobą
nauczanie na odległość i wdraża systemy informatyczne umożliwiające realizację tego
przedsięwzięcia1. Ostatnio także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Biuro
Organizacji Szkoleń udostępniło pracownikom taki system o nazwie e-Learning Platform. Oto jak wygląda panel główny tego systemu:
Rysunek 1. Zrzut ekranu z systemu e-Learning Platform

Źródło: Strona WWW Biura Organizacji Szkoleń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
http://akson.sgh.waw.pl/bos/system/.

Menu po lewej stronie stanowi podsumowanie możliwości systemu. Oprócz
możliwości przekazywania treści wykładu w formie tekstu, schematów, czy wykresów
istnieje możliwość napisania maila do wykładowcy, podyskutowania na forum grupy
przypisanej do wykładu, zrobienia notatek do wykładu bądź też odsłuchania załączonego do wykładu materiału dźwiękowego. Wszystkie to można oczywiście zrealizować
poprzez tradycyjną stronę WWW, np. stronę domową wykładowcy, ale wymagałoby to
od niego zbudowania wysoce funkcjonalnego serwisu internetowego. Platforma stanowi zatem „wirtualne miejsce”, gdzie spotykają się studenci z wykładowcą i odtwa1

Ł. Sułkowski, Koncepcja kształcenia otwartego opartego na platformie internetowej. Materiały na IX
Krajową Konferencję EDI-EC, Łódź-Dobieszków 2001, s. 111-115.
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rzają wykład. Wymaga jednak ze strony wykładowcy zaangażowania w proces przygotowania wykładu, a następnie zarządzania grupą studentów. Potencjalnie może to
stanowić barierę przy szerszym zastosowaniu systemu, gdyż ponownie na przeszkodzie
mogą stanąć przyzwyczajenia wykładowcy do tradycyjnych form przekazu. Jakkolwiek z punktu widzenia nauczania na odległość platformie e-Learning nie można nic
zarzucić – zaspokaja funkcjonalnie i organizacyjnie potrzeby związane z distance
learning.
W tabeli poniżej zawarta jest konkluzja rozważań z bieżącego podrozdziału:
Tabela 3.

Analiza SWOT: Nauczanie na odległość

Strengths
Weaknesses
• Distance learning to nauczanie – nie
• Dostęp do zasobów uczelni bez
kształcenie
względu na miejsce pobytu studenta
• Komercjalizacja studiów
• W pełni funkcjonalne systemy informatyczne do nauczania na odle• Konieczność przygotowywania
głość
wykładów w formie multimedialnej
Opportunities
Threats
• Demokratyzacja dostępu do edukacji
• Alienacja studentów
– powszechny dostęp do wiedzy
• Brak kontaktu z prawdziwym życiem
• Kształcenie globalne
akademickim
• System informatyczny jako „wirtual• Przyzwyczajenia do tradycyjnych
ne miejsce spotkań”
form przekazu wykładu
Źródło: opracowanie własne.

5. Automatyzacja procesu weryfikacji postępów w nauczaniu
Chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie wykorzystania technologii informatycznych w procesie kształcenia, a konkretnie o usprawnianiu metod weryfikacji
postępów w nauczaniu. Chodzi mianowicie o automatyzację procesu egzaminowania
oraz sprawdzania testów. Współczesna technologia i oprogramowanie dają możliwość
stworzenia skomputeryzowanego systemu, który umożliwiałby przeprowadzenie testu
oraz ocenienie studenta, bez (pozornej oczywiście) ingerencji nauczyciela. Student
zamiast na kartce odpowiada na pytania egzaminacyjne klikając w odpowiednich
miejscach na ekranie monitora. System zapamiętuje odpowiedzi i zaraz po odpowiedzeniu na ostatnie pytanie oblicza i podaje końcową ocenę. Nauczyciel mógłby także
od razu wydrukować sobie gotowy do przekazania do dziekanatu protokół z ocenami.
Zalety jakie stwarza taki system to przede wszystkim obiektywizacja oceny. Po pierwsze student ma dużo mniejsze szanse na ściągnięcie od kolegi (pytania mogą być
przydzielane losowo, inne dla każdego) i po drugie system nie popełni raczej błędu
przy sprawdzaniu testu. Koniecznym jest także oparcie egzaminu na pytaniach testowych, co samo w sobie zamyka możliwości subiektywnej oceny przy sprawdzaniu prac
przez nauczyciela. Mamy także tutaj do czynienia z odciążeniem nauczyciela od mozolnej pracy sprawdzania takich testów, proces sprawdzania wykonywany jest automa-
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tycznie bez jego ingerencji. Jakie natomiast zagrożenia niesie ze sobą takie wykorzystanie technologii informatycznej? Przede wszystkim należy zauważyć, że w nie każdej dyscyplinie wiedzy egzaminy w postaci testów mogą być z powodzeniem wykorzystywane. W naukach humanistycznych zwyczajowo stosowane są inne formy
egzaminowania (rozmowa, esej, pytania otwarte). Zastosowanie takiego systemu dla
niektórych dyscyplin, gdzie oceniana jest wartość artystyczna czy ideowa pracy studenta mogłoby niepotrzebnie zniszczyć relacje emocjonalne między studentem i nauczycielem. Jakkolwiek oczywistym jest, że w każdej dyscyplinie niezbędnym jest
zdobycie pewnego zakresu wiedzy bazowej opartej na nazwach, liczbach, nazwiskach,
etc. I do weryfikacji postępów w tym etapie kształcenia opisany powyżej sposób
wykorzystania technologii informatycznej z powodzeniem się nadaje.
Powyższe uwagi zestawić można następująco:
Tabela 4.

Analiza SWOT: Automatyzacja procesu weryfikacji postępów w nauczaniu.
Strengths

•

•

Weaknesses
Konieczność przeprowadzania
egzaminów w formie pytań testowych
• Nie do każdej dyscypliny naukowej ma zastosowanie
Threats
• Zanik relacji emocjonalnych
między studentem i nauczycielem

•

Automatyzacja procesu przeprowadzania i sprawdzania testu
• Obiektywizacja oceny
Opportunities
Odciążenie nauczyciela od mozolnego sprawdzania testów

Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie
Na zakończenie należy wspomnieć, że przy wykorzystaniu dla systemu kształcenia dóbr jakie niesie ze sobą technologia informatyczna barierę stanowią – jak to
zwykle niestety bywa – pieniądze. Dlatego tak ważnym jest uczestnictwo państwa i
innych instytucji, a także firm komercyjnych w upowszechnianiu tych nowoczesnych
metod nauczania. Pocieszającym może być fakt, iż nasi politycy wydają się dostrzegać
tą konieczność, co ma swoje odzwierciedlenie różnych programów upowszechniania
Internetu w szkołach i na uczelniach. 14 lipca 2000 sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął uchwałę, w której zobligował rząd do ustalenia w trybie pilnym strategii Polski
związanej z wprowadzaniem społeczeństwa informacyjnego2. W odpowiedzi na tą
mobilizację 28 listopada 2000 roku Rada Ministrów zajęła stanowisko w tej kwestii
przedkładając jednocześnie dokument programowy „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce” i zobowiązała się do dnia 31 maja 2001 przedło2

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, M. P. nr 22/2000 poz. 448.
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żenia w Sejmie stworzonej na wzór podjętej przez Unię Europejską inicjatywy eEurope „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 –
ePolska”3. Owa strategia przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki została przyjęta przez Radę Ministrów 11 września 2001 i obecnie toczą się nad nią prace w Sejmie.
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