
1przegląd organizacji 9/2005

� Swego nie znacie – rozmowa ze STEFANEM BRATKOWSKIM   3

� Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa – Zdzisław
Pierścionek .................................................................................... 7

� Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa – Wojciech Czakon .... 10
� Charakterystyczne zmiany strukturalne i finansowe przedsię-

biorstw w Polsce w latach 1999–2003 – Barbara Siuta ............... 14
� Zachowania przedsiębiorstw lokalnych a ekspansja inwestorów

zagranicznych w Polsce – Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-
-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak ................... 20

� System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielo-
zakładowym – Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski ......... 24

FINANSE

� Jak reformować polski system podatkowy – mity i fakty –
Tomasz Wołowiec .......................................................................... 28

� Wpływ kondycji przedsiębiorstwa na decyzje o uchylaniu się
od podatków – Barbara Zbroińska ................................................ 31

CONTROLLING

� Wdrożenie i stosowanie controllingu a kształt struktury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa – Janusz Marek Lichtarski ............. 35

MARKETING

� Rozwój marketingu drugiego obiegu a strategie rynkowe przed-
siębiorstw – Maciej Grzesiowski, Piotr Tarka ............................. 39

KONFERENCJE ................................................................... 43

Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

� Regulacja przyjazna konkurencji – „The McKinsey Quarterly”
– opr. Grażyna Aniszewska ........................................................... 44

KRONIKA TNOiK ................................................................ 47



2 przegląd

MIESIĘCZNIK TNOiK
ZAŁOŻYŁ KAROL ADAMIECKI
w 1926 r.
NR 9 (788) 2005

Rada Programowa:

prof. Krzysztof Obłój – przewod-
niczący, prof. Henryk Bieniok,
prof. Ryszard Borowiecki, dr Ewa
Gołębiowska, prof. Andrzej K.
Koźmiński, prof. Ryszard Rutka,
prof. Edward Urbańczyk

Barbara Olędzka – red. naczelny
Dariusz Teresiński – z-ca red.
naczelnego

Kolegium Redakcyjne:

dr Grażyna Aniszewska,
dr Mieczysław Ciurla,
prof. Zbigniew Dworzecki,
prof. Bogdan Nogalski,
prof. Janusz Pyka

Prenumerata: Renata Jaworska

Adres redakcji:
ul. Boduena 4 m. 22
00-011 Warszawa
tel./faks 827-15-10
e-mail: przeorg@gazeta.pl

przeorg@neostrada.pl

Korespondenci:
Białystok – tel. 654-52-46 mgr Juli-
ta Nowakowska; Bydgoszcz – tel.
341-27-06 dr Andrzej Chajęcki; Czę-
stochowa – tel. 324-34-76, tel./fax
324-55-36 dr Edward Jędrzejewski;
Gdańsk – tel. 341-93-70, 341-45-11
mgr Wanda Stankiewicz; Gorzów
Wlkp. – tel./fax 722-75-23 mgr inż.
Aleksy Wołoszyn; Katowice – tel.
258-16-06 dr inż. Krzysztof Pa-
łucha; Kraków – tel. 633-40-82,
dr  Andrzej  Jaki;  Lublin  –  tel.
532-99-18 prof. dr hab. Ewa Bojar;
Opole – tel. 454-41-07 dr Stanisław
Grycner; Radom – tel. 362-56-63
Bożena Makowska; Rzeszów – tel.
86-36-398  dr hab. Jan Łukasiewicz;
Toruń – tel. 622-29-98 mgr Elżbie-
ta Jakubowska; Zielona Góra – tel.
327-00-99, tel./fax 327-14-47 mgr inż.
Artur Kot

Wydawca: Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
Indeks: ISSN-0137-7221.
Nakład nie przekracza 15 tys.

Łamanie: STAND’s, tel. 757-38-02
Montaż i druk: EFEKT, Warszawa
ul. Lubelska 30/32

Redakcja nie odpowiada za treść ogło-
szeń, nie płaci za nie zamówione ma-
teriały i nie zwraca ich oraz zastrzega
sobie prawo do zmiany tytułów i skra-
cania tekstów.

STAWKI REKLAM I PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH

PRENUMERATA

II i III STRONA OKŁADKI
� czarno-biała:
1 strona – 2000 zł

� kolorowa:
1 strona – 3000 zł

IV STRONA OKŁADKI
� tylko kolorowa – 3500 zł

SPONSOROWANA I STRONA
OKŁADKI – 4000 zł

ŚRODEK NUMERU
� tylko czarno-biały:
1/3 kolumny – 600 zł
1/2 kolumny – 900 zł
1 kolumna – 1800 zł

Koszty opracowania graficznego
ponosi zleceniodawca.

Zlecenia  reklam  i  ogłoszeń przyj-
muje redakcja i współpracujące agen-
cje.

Dla stałych klientów korzystne bo-
nifikaty.

PRENUMERATA

CZY PAMIĘTAJĄ PAŃSTWO
O PRENUMERACIE
„PRZEGLĄDU ORGANIZACJI”

Prenumerata w redakcji

Zamówienia przyjmujemy w dowolnym
terminie na dowolny okres, przy czym pre-
numeratę automatycznie przedłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Przeglądu”,
wystarczy uiścić odpowiednią opłatę na
konto: Redakcja „Przeglądu Organizacji”,
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa nr
85 1160 2202 0000 0000 5515 9488.

Na odwrocie przekazu (na przelewie) pro-
simy podać dokładny adres zamawiającego,
liczbę zamawianych egzemplarzy oraz
okres, za jaki opłata jest wnoszona.

Fakturę na przelaną kwotę redakcja wy-
śle razem z najbliższym numerem. Faktu-
rę na prenumeratę automatycznie przedłu-
żoną – osobnym listem poleconym.

Cena prenumeraty na 2005 r.:
– kwartalna – 57 zł,
– półroczna – 114 zł,
– całoroczna – 228 zł.

Opłata za prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę jest o 100% wyższa.

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno
w cenę prenumeraty krajowej, jak i zagra-
nicznej.

Prenumerata w „RUCH” SA

Prenumerata krajowa:
Przez „RUCH” SA – wpłaty na prenu-

meratę przyjmują jednostki kolportażowe
„RUCH” SA właściwe dla miejsca zamiesz-
kania. Termin przyjmowania wpłat na pre-
numeratę krajową do 5 każdego miesią-
ca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty.

W internecie http://www.prenumera-
ta.ruch.com.pl

Prenumerata opłacana w złotówkach
ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty

i sposobie zamawiania udziela „RUCH” SA
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, War-
szawa; telefony (022) 5328-816, (022) 5328-
819, (022) 5328-731; infolinia 0-800-1200-
29, wpłaty na konto w banku  PEKAO SA
IV O/Warszawa,

Nr 68124010531111000004430494
lub kasa Oddziału.

Dokonując  wpłaty  za  prenumeratę
w Banku czy też w Urzędzie Pocztowym
należy podać: nazwę naszej firmy, nazwę
banku, numer konta, czytelny pełny adres
odbiorcy za granicą, okres prenumeraty,
rodzaj wysyłki (pocztą priorytetową czy
zwykłą) oraz zamawiany tytuł.

Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenu-
meraty jest dokonanie wpłaty na nasze
konto.

Prenumerata opłacana w dewizach
przez odbiorcę z zagranicy:

przelewem na nasze konto w banku
w USD – PEKAO SA IV O/W-wa

54124010531787000004430508
w EUR – PEKAO SA IV O/W-wa

46124010531978000004430511
po dokonaniu przelewu prosimy o przesła-
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Informujemy, że klienci płacący z za-
granicy mogą też dokonać wpłaty na pre-
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Dlaczego tak mało jest dziś w Polsce udanych
inicjatyw samorządowych?

Poza Warszawą jest ich mnóstwo. Wystarczy wy-
jechać za Pułtusk, żeby zobaczyć wsie funkcjonujące
w sposób iście szwajcarski, a to zawsze była Polska
„C”, dla której rzekomo nie było żadnej szansy mo-
dernizacyjnej. Takich przykładów jest naprawdę bez
liku. Dzięki reformie Regulskiego odkorkowano ini-
cjatywę i nagle okazało się, że aktywność społeczna
możliwa jest w każdym, najbardziej nawet zapyzia-
łym zakątku naszego pięknego kraju. Samorządność
lokalna udaje się Polakom całkiem nieźle, a biorąc
pod uwagę niemal całkowity brak doświadczeń i odpo-
wiednio przygotowanych ludzi, można wręcz powie-
dzieć, że udaje nam się znakomicie. Znacznie gorzej
jest z inicjatywami obywatelskimi, które nie mają for-
malnego umocowania w systemie prawnym. Ludziom
po prostu brak świadomości, że to jest potrzebne, że
to ma sens i że zwyczajnie może pomagać im w ży-
ciu. Dla przykładu, skompromitowaną i ośmieszoną
w PRL-u spółdzielczość bardzo trudno będzie odbu-
dować, a to jest najtańszy i niejednokrotnie jedyny spo-
sób zaspokajania rozmaitych potrzeb niewielkich spo-
łeczności.

Do skutecznego działania w organizacjach samo-
rządowych, obywatelskich, spółdzielczych itd. potrze-
ba minimalnej ilości wiedzy. I nie dotyczy to bynaj-
mniej samych tylko „szarych” obywateli. Żadnej wie-
dzy o ubezpieczeniach wzajemnych nie mieli twórcy
rynku ubezpieczeniowego III RP. Wybitnie inteligent-
ni, prawi i dobrze wykształceni, mający za sobą do-
świadczenia pracy na Zachodzie, nie zetknęli się z fir-
mami takimi jak Prudential czy Metropolitan – naj-
większymi towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych.
Wprawdzie w ostatnich latach – głównie z uwagi na
chore ambicje menedżerów – instytucje te przeszły
istotną transformację i skomercjalizowały się, ale ich
historia odpowiada naszym dzisiejszym potrzebom:
rozwijania instytucji finansowych w warunkach nie-
dostatku rodzimego kapitału.

Obserwując działalność rozmaitych stowarzy-
szeń zawodowych czy naukowych, a także –
wciąż istniejących – spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot mieszkańców, nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że im brakuje nie tyle wiedzy
„jak to się robi”, ile zrozumienia „po co” mieli-
by to robić wspólnie.

Jeśli cel jest nieoczywisty, należy go unaocznić, ale
potem, kiedy już będzie zrozumienie dla sensu współ-
działania, konieczne będzie posiadanie minimum wie-
dzy praktycznej. Ale to jeszcze nie wszystko. Kapita-
lizm w społeczeństwie biednym, wypuszczonym na

wolny rynek z więzienia realnego socjalizmu, owocu-
je wprawdzie uwolnieniem inicjatywy, ale przede
wszystkim (i co najmniej w pierwszym pokoleniu) jest
to inicjatywa nakierowana na indywidualne kariery,
osiągnięcia, dobrobyt itd. To, że można i warto dzia-
łać wspólnie, jest nieoczywiste i wydaje się, na pierw-
szy rzut oka, stać w sprzeczności z dyrektywą „dora-
biaj się, kto żyw”. Społeczeństwa znacznie od nas bo-
gatsze dochodziły do tego, że warto współdziałać na
wszystkich szczeblach – od sąsiedztwa po region –
w sposób stopniowy i nie bez przeszkód. Ale skoro już
do tego doszły i doświadczenia ich zostały wielokrot-
nie opisane, to nie ma żadnego powodu, żebyśmy
dzisiaj musieli przechodzić tę samą drogę, popełnia-
jąc te same błędy i tracąc tyle samo czasu. Tak oczy-
wisty, zdawałoby się, byt ekonomiczno-prawny, jakim
jest spółka, powstał nie tak dawno; wcześniej natu-
ralna była firma jednoosobowa lub rodzinna. Spółki
odrodziły się (po półwiecznym niebycie) i przyjęły się
w naszej gospodarce bardzo szybko zapewne dlatego,
że w efekcie realizują one indywidualne potrzeby
udziałowców, którzy wiedzą, że bez współdziałania nie
osiągnęliby zakładanych celów. Tej świadomości nie
mają obywatele, naukowcy, twórcy, mieszkańcy, rol-
nicy i inne grupy społeczne i zawodowe, które, obiek-
tywnie rzecz biorąc, powinny być zainteresowane
współdziałaniem.

Jeśli chodzi o towarzystwa naukowe czy stowarzy-
szenia twórcze – łatwo zauważyć, że następuje wymia-
na pokoleń, a między tymi pokoleniami nie ma pra-
wie żadnej komunikacji. Bierze się to przede wszyst-
kim stąd, że w każdej dziedzinie życia pojawia się dziś

Swego nie znacie

Rozmowa ze STEFANEM BRATKOWSKIM

Fot. Piotr Molski
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fala o naturalnej dla normalnego społeczeństwa liczeb-
ności, a poprzednio były to środowiska niezbyt liczne,
a na dodatek często konsolidował je wspólny wróg.
Dlatego między innymi tak dobrze były zintegrowa-
ne. Miałem okazję obserwować to z bliska w przypad-
ku dziennikarstwa. Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich, przed rozpędzeniem go w wyniku wprowa-
dzenia stanu wojennego, gromadziło elitę tego zawo-
du, która była nieliczna. Na ok. 10 tys. dziennikarzy
zwolniono z pracy (w państwowych mediach – innych
wówczas prawie nie było!) ok. 3 tysięcy. Reszta też by
się znalazła na bruku, gdyby nie podjęta przez środo-
wisko decyzja, że osoby mające na utrzymaniu rodzi-
ny powinny jednak pozostać w pracy. Ci, którzy nadal
pracowali, zachowywali się (w większości) bardzo przy-
zwoicie i zbierali pieniądze, żeby pomagać bezrobot-
nym kolegom. W PRL-u dziennikarstwo nie było jakąś
szczególną atrakcją; zajmowali się nim głównie ludzie
czujący silne, nie dające się przezwyciężyć powołanie
(albo posłuszni władzy karierowicze). Aż tu nagle po
1989 roku napłynęła do zawodu fala zdolnej młodzie-
ży, przewyższająca liczebnie stan dziennikarstwa pol-
skiego w latach powojennych. Ci ludzie nie potrze-bo-
wali stowarzyszenia do ochrony swoich interesów czy
robienia karier, bo otworzyły się warunki pracy, w któ-
rych sukces zależał przede wszystkim od indywidual-
nych zasług, inteligencji, pracowitości. Powstawały
nowe gazety, rozgłośnie, stacje telewizyjne – przez chwi-
lę wydawało się, że dla każdego chętnego znajdzie się
miejsce w tym zawodzie. W takich warunkach przekaz
doświadczeń związanych z reprezentacją interesów kor-
poracyjnych – oraz interesu odbiorców, a tym także
zajmowało się SDP – wydawał się mało interesujący
i do niczego nieprzydatny. Młodzi nie chcieli słuchać
opowieści o walce z cenzurą ani o przydziale miejsc w do-
mach pracy twórczej, przekonani, że każdy z nich sam
da sobie radę. Ale też nie mieli od kogo dowiedzieć się
o pewnych sprawach związanych z istotą dziennikar-
stwa jako służby społecznej.

W towarzystwach naukowych zachodzi ten sam
proces. Są to organizacje potrzebne w zasadzie tylko
swoim obecnym członkom, których – z przyczyn bio-
logicznych – jest coraz mniej. Nie mają one intere-
sującej oferty ani dla młodych adeptów danej dziedzi-
ny, ani dla społeczeństwa. Pozycji przedwojennego
NOT-u nie da się przecenić, ale kto z dzisiejszych stu-
dentów uczelni technicznych słyszał o tej organizacji?
NOT powstał z oczywistej dla ówczesnych techników
polskich potrzeby istnienia takiej organizacji, potrze-
by wynikającej zarówno z przesłanek profesjonalnych,
jak i patriotycznych. Ale swój rozwój zawdzięczał
przede wszystkim Stefanowi Kossuthowi. Bo do ist-
nienia instytucji społecznych potrzebne są dwa czyn-
niki: przekonanie środowiska, że współdziałanie ma
sens oraz ludzie (jednostki) z inicjatywą i wolą działa-
nia. Dziś brakuje obu tych czynników, przy czym szcze-
gólnie dojmujący jest brak ludzi chcących zajmować
się działalnością społeczną (to w zasadzie jest dziś tzw.
brzydkie słowo). Kossuth miał temperament przywód-
czy, który pozwolił mu narzucić inżynierom pewne
zobowiązania nie tylko w zakresie etyki zawodowej,
ale i wobec Polski. Ale nie robił tego dla kariery, bo
karierę w sensie profesjonalnym zrobił już wcześniej.
I tutaj może dochodzimy do sedna problemu. Brakuje

dziś w Polsce ludzi, którzy czuliby się na tyle pewnie
w swojej dziedzinie i uważali swoją pozycję zawodową
za dostatecznie stabilną, żeby naprawdę bezinteresow-
nie zająć się prowadzeniem działalności społecznej. To
samo zjawisko obserwujemy w polityce. Naprawdę nie-
wiele osób określanych mianem polityka może pochwa-
lić się jakimiś osiągnięciami w „realnym” świecie, poza
wspinaniem się po szczeblach partyjnej kariery. Stąd
między innymi bierze się w społeczeństwie niechęć
do polityki.

Organizacje takie, jak Stowarzyszenie Techników
Polskich powstawały w końcu XIX w. zarówno dla
ochrony interesów przedstawicieli danej grupy zawo-
dowej, jak i dlatego, że były jedyną dopuszczalną formą
realizacji działań patriotycznych. Z podobnym zbie-
giem przyczyn mieliśmy do czynienia w PRL-u: wiele
stowarzyszeń naukowych lub zawodowych pozwalało
nie tylko zadbać o interesy materialne, ale także bro-
nić pewnych wartości przed władzą ludową. Nie dla
wszystkich był to motyw najważniejszy, ale na pewno
istniał w świadomości znacznej części członków SDP.
Dziś sam patriotyzm jest kategorią z lekka podejrzaną,
a pomysł, żeby na jakimkolwiek polu działać wspólnie
z innymi uczestnikami „wyścigu szczurów”, wielu
młodym ludziom wydaje się całkowicie abstrakcyjny.

Dzisiaj działalność stricte polityczną można pro-
wadzić w partiach politycznych, bez żadnego kamu-
flażu. Choć zastrzeżenie co do polityki poczynione
powyżej, pozostaje w mocy, to jednak nikogo dziś chęć
realizacji ambicji politycznych nie popchnie do dzia-
łalności stowarzyszeniowej. Już prędzej do samorządu.

Jednym z niewielu przykładów środowiska zawo-
dowego dość dobrze zintegrowanego są absolwenci
wydziałów gospodarki wodnej. Ponieważ jest to ob-
szar bardzo istotny, a traktowany po wojnie po maco-
szemu (w III RP jest pod tym względem chyba jeszcze
gorzej niż w PRL-u), więc ludzie rozumiejący wagę
problemu, ze swym znakomitym pismem „Gospodar-
ka Wodna”, starają się wymieniać doświadczenia
i wspierać się w działaniach na rzecz realizacji kon-
kretnych projektów oraz przywrócenia świadomości
wagi tych zagadnień. A to oznacza, że potrzeba kreuje
aktywność. Oczywiście są w tym środowisku ludzie
pełni zaangażowania, ale dziś jeszcze ich nazwiska nie
są znane szerszym kręgom społeczeństwa.

Warto jednak zwrócić uwagę na podobieństwo tej
sytuacji do okresu, w którym kształtowały się tak dziś
nostalgicznie wspominane stowarzyszenia: mamy tu
do czynienia z niemożnością realizacji pewnych zadań
w pojedynkę. Kiedyś charakter ograniczeń był poli-
tyczny (zabory, okupacja, komunizm), a dziś jest na-
tury innej, głównie mentalnej. Ludzie czują, że bez
współpracy ich wiedza, lata nauki i praca – pójdą na
marne. Są więc zarówno osobiście zainteresowani (bo
chcieliby wykonywać swój zawód i osiągać w nim suk-
cesy), jak i bezinteresowni, bo służą sprawie o wiele
ważniejszej niż osobiste kariery: Polska traci niewia-
rygodnie dużo pieniędzy w wyniku strat wody, której
brakuje w rolnictwie, która nie daje nam taniej ener-
gii i której nie wykorzystujemy do taniego i ekologicz-
nego transportu.

Patrząc na stan naszej gospodarki niełatwo zna-
leźć dziedzinę, w której nie byłoby potrzeby takich
działań o charakterze naprawczo-uświadamiającym.
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Ale w niektórych dziedzinach jest przynajmniej szan-
sa robienia indywidualnych karier w zawodzie. We-
źmy przykład budownictwa mieszkaniowego: w Pol-
sce należy zbudować ok. 6 mln mieszkań. Mówi się,
że to zadanie na całą dekadę, ale gdyby to zrobić szyb-
ciej, to też nic złego by się nie stało. Taki projekt wy-
magałby zaangażowania wszystkich ludzi, którzy znają
się na budownictwie – a więc argument interesu in-
dywidualnego ma tu zastosowanie. Jednocześnie
mamy do czynienia z wyzwaniem o charakterze nie
tylko społecznym, ale wręcz cywilizacyjnym. Jest więc
obecny także czynnik wyższego rzędu. Ale – nieszczę-
śliwie – pozycja budowlańców jest w Polsce lepsza
niż budownictwa, więc środowisko jest rozdrobnione
i wszystko sprowadza się do tego, że buduje się drogie
domy dla bogatych nabywców. W takich warunkach
trudno o wspólne działania.

To, o czym myślę i mówię od lat, to nie są jakieś
mrzonki przedwojennego socjalisty, tylko realna, ka-
pitalistyczna współczesność. Ronald Reagan oparł
boom lat 80. na planie spożytkowania długotermino-
wych kredytów hipotecznych do pobudzenia budow-
nictwa. W tamtych warunkach było to, rzecz jasna,
budownictwo indywidualne. Amerykanie zaczęli się
budować i stąd wziął się ten niesamowity rozwój go-
spodarczy, a nie z elektroniki. Podobnie działo się
w czasach Erharda w powojennych Niemczech. Zapo-
trzebowanie na mieszkania w warunkach taniego kre-
dytu dało napęd całej gospodarce.

Skąd w dzisiejszej Polsce wziąć długotermino-
wy kredyt, skoro budżet wyssał z gospodarki
tyle pieniędzy, że banki niechętnie udzielają
nawet kredytu obrotowego, o inwestycyjnym
nie wspominając?

Pieniędzy jest dość. Możemy mieć łatwy dostęp do
naprawdę tanich (ok. 1%) kredytów z USA i Kanady.
Oczywiście „my” nie oznacza nas dwóch, tylko rząd
Polski, bo zabezpieczenie tych kredytów musi być ab-
solutnie pewne. Inne, z wielu względów lepsze roz-
wiązanie to powrót do doświadczeń Druckiego-Lubec-
kiego, który po 1825 r. stworzył na ziemiach polskich
organizacje długoterminowego kredytu hipotecznego.
A działo się to w warunkach nieco mniej sprzyjają-
cych niż obecne. To był absolutny cud, bez jakichkol-
wiek szans na powodzenie. Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie nazywane było „spiskiem bankrutów”, bo
zaczęło działalność całkowicie bez pieniędzy. Kredyt,
którego podstawą i jedynym zabezpieczeniem była
nabywana ziemia, dał wspaniały impuls rozwojowy
gospodarce rolnej. Powstałe w II połowie XIX w. To-
warzystwa Kredytowe Miejskie, z uwagi na ograni-
czenia nakładane przez carat, wzięły początek z Pe-
tersburga, zresztą także dzięki Polakom. Dopiero suk-
ces tej inicjatywy w Rosji umożliwił uruchomienie
podobnych Towarzystw w Warszawie i Łodzi (dla za-
interesowanych – mam ich statuty). Ówczesnym
przedsiębiorcom – zresztą w znakomitej większości
Żydom, bo tylko oni potrafili się zajmować tym bizne-
sem w sposób efektywny – udawało się spłacać kredy-
ty zaciągane na zakup parcel i budowę bieda-domów
czynszowych dla dziesiątek tysięcy ludzi przybywają-
cych do miast w poszukiwaniu pracy. Spłacali te kre-

dyty z bieda-czynszów i spłacali je co do grosza. Stan-
dard tych mieszkań – zwłaszcza z dzisiejszego punktu
widzenia – był bardzo niski, bez kanalizacji i wodocią-
gów, ale w porównaniu z wsią były to całkiem przy-
zwoite pomieszczenia.

Nasze własne, krajowe doświadczenie ogromnego
sukcesu, zbudowanego dosłownie z niczego, nie prze-
mawia jednak do naszych dzisiejszych decydentów.

Inny przykład całkowitego zapomnienia o czymś,
co kiedyś było oczywiste, to weksel. Ale to też się nie
dzieje bez przyczyny. Dziś wszystkie banki komercyj-
ne korzystają z „tytułu wykonawczego”, czyli z przy-
wileju nadanego dawno temu przez władzę ludową
Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z punktu widze-
nia efektywności egzekucji weksel jest równy lub lep-
szy nawet od tego potworka prawnego, ale weksel może
być przedmiotem obrotu, a „tytuł” już nie. Jeden ruch
ręki ustawodawcy wystarczyłby więc, żeby należności
banków mogły znaleźć się w obrocie. Trudno w to
uwierzyć, ale banki w Polsce jakby nie wiedziały, że
weksel jest normalnym środkiem płatniczym, gwaran-
tującym płynność. Dlatego doprowadzają do bankruc-
twa liczne firmy, odzyskując potem z masy upadło-
ściowej raptem kilka procent należności, zamiast ob-
racać wekslami działającego przedsiębiorstwa, albo je
dyskontować. Nie służy to ani bankom, ani przedsię-
biorcom, ani gospodarce jako całości – no, ale „tytuł”
jest wygodniejszy. Dopóki jest. Jakby go nie było...

Prawo wekslowe uchwalone zostało w Polsce w ro-
ku 1775! Cofnęliśmy się więc do czasów feudalnych.

Czy dziś istnieje jeszcze miejsce dla aktywno-
ści obywateli między państwem a wolnym ryn-
kiem?

Prawdziwy rozwój w Polsce „dzieje się” poza War-
szawą. Rynek w żadnym wypadku temu nie przeszka-
dza. Tam, gdzie nie sięgają (zwykle z braku siły, a nie
ochoty) macki naszego państwa, tam sprawy toczą się
z sensem, obywatele się angażują w sprawy swojego
środowiska, powstają nowe inicjatywy, stowarzysze-
nia, gazety, kółka zainteresowań itd. Ale jeśli wróci-
my na ten poziom, który nadal podlega „centralnemu
planowaniu”, zaraz natrafiamy na takie kwiatki, jak
np. spółki węglowe. W latach 70. ub. wieku na łamach
„Życia i Nowoczesności” drukowaliśmy artykuły nie-
żyjącego już dziś Franciszka Morawskiego, znakomi-
tego specjalisty w sprawach górnictwa, który udowad-
niał, że żadna struktura zarządzania powyżej szcze-
bla kopalni nie ma sensu. Łączyć w jedno przedsię-
biorstwo można co najwyżej kopalnie pracujące na tym
samym złożu. W tamtych czasach obliczano, że roz-
maite „czapki” narzucone na górnictwo obciążają kosz-
ty wydobycia o co najmniej dodatkowe 30%. Dziś, 30
lat później, moi przyjaciele na Śląsku szacują ten ha-
racz na 35%. Znakomita książka pani Kai Gadowskiej,
analizująca struktury feudalne polskiego górnictwa,
została wydana dwa lata temu w mikroskopijnym na-
kładzie przez Uniwersytet Jagielloński i dziś jest już
nie do zdobycia.

Podobne, feudalne, bezproduktywne i bardzo kosz-
towne struktury spotkamy w państwowej telewizji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała nadzoro-
wać funkcjonowanie mediów elektronicznych, do cze-
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go nie potrzeba wielomilionowych środków. Rady nad-
zorcze i zarządy telewizji czy radia są niepotrzebne.
Do kierowania każdą z tych instytucji zupełnie wy-
starczy jeden prezes, którego w każdej chwili może
zastąpić jeden z szefów anten. Obecny model kosztu-
je nas setki milionów złotych, a na programy brakuje
pieniędzy.

Smutne jest to, że środowisko naukowców zajmu-
jących się zarządzaniem nie bada tego typu sytua-
cji, nie analizuje ich, nie upublicznia i nie proponuje
nowych, lepszych rozwiązań. Na władzę w tej mierze
nie mamy co liczyć, bo jej niskie kompetencje oraz
własne interesy stoją w ewidentnej sprzeczności z in-
teresem społecznym. Telewidzowie i radiosłuchacze
też tego nie zrobią. A studenci setek szkół zarządza-
nia zajmują się case’ami firm z Nowej Zelandii albo
RPA.

Odchudzenie administracji państwowej – ale nie
dla uzyskania prostych oszczędności, bo te są mało
znaczące, tylko dla odzyskania przez państwo skutecz-
ności w działaniu – można wykonać szybko i bezbole-
śnie. W tej mierze także mamy własne doświadczenia
i to z zupełnie niedalekiej przeszłości. Witold Kieżun,
dzisiejszy profesor, specjalista od reform administra-
cyjnych, a dawno temu pracownik NBP odpowiedzial-
ny za odprawy dla zwalnianych z administracji pań-
stwowej towarzyszy z nomenklatury, opracował
i wdrożył system kredytowania niepotrzebnych już
biurokratów. Jeśli można dawać odprawy i kredyty
górnikom, to można też urzędnikom, bo inaczej oni
nas jeszcze bardziej sparaliżują swoim biernym opo-
rem i bezwładem.

Innym absurdem jest istnienie w Polsce trzech
niezależnych od siebie, równoległych rządów. Poza
Radą Ministrów istnieje jeszcze bowiem kancelaria
premiera i kancelaria prezydenta, każda z własnymi
ministrami, których mamy w sumie parę razy więcej
nawet od Francji.  Prezydent Mościcki miał 40 urzęd-
ników w kancelarii cywilnej i 20 w kancelarii wojsko-
wej. A to był prezydent wyposażony w prerogatywy
o jakich dziś nam się nie śni, bo mógł wydawać rozpo-
rządzenia z mocą ustawy. I robił to, a jakie to były
rozporządzenia! Do pisania tych rozporządzeń wynaj-
mowało się wówczas najlepszych fachowców z kraju,
a w razie potrzeby i z zagranicy. A do kontrolowania
tego, co zostało napisane, brało się innych fachowców.
Urzędnicy kancelarii natomiast zajmowali się tym, na
czym się znają, czyli pilnowaniem procedur.

Jest więc przestrzeń dla obywateli między władzą
a rynkiem. A przynajmniej powinna być i byłaby,
gdyby państwo się nie wciskało w każdą szczelinę,
o której istnieniu wie, i w którą może się wcisnąć. Pod-
stawową przeszkodą w wydzieraniu państwu tej za-
właszczonej przestrzeni i w zajmowaniu wolnych jesz-
cze obszarów jest brak wiedzy. Wszystko niemal, co
dziś można by zrobić w Polsce siłami obywateli, zo-
stało już gdzieś wymyślone i przetestowane (zwykle
także tu, w kraju). Jeśli media nie będą popularyzo-
wać tego cywilizacyjnego dorobku poprzednich poko-
leń, czeka nas mozolne powtarzanie tej drogi. Ale chy-
ba nie ma wyjścia. W gazetach można szczegółowo
przeczytać o tym, kto komu ile i czego ukradł, a nie
da się znaleźć informacji, jak założyć osiedlową sieć
telefoniczną.

Czy to da się zrobić bez demonopolizacji – a jest
to przecież (a przynajmniej powinna być) funk-
cja państwa?

Na państwo to ja bym zbytnio nie liczył, ale wy-
obraźmy sobie, że prezydent Warszawy zaproponował-
by zorganizowanie miejskiej spółdzielni telefonicznej.
Wystąpiłby do telekomunikacji z żądaniem przekaza-
nia tej spółdzielni sieci lokalnej, bo ta sieć została zbu-
dowana za nasze, abonentów pieniądze. W Chmielni-
ku Rzeszowskim i w Łące udało się zorganizować ta-
kie spółdzielnie i w pełni stelefonizować okolice. Cała
sieć telekomunikacyjna w Finlandii powstała z poro-
zumienia lokalnych spółek telefonicznych. Nie ma
żadnego powodu, żeby to się miało nie udać w Polsce.
Trzeba tylko człowieka, który się tym zajmie.

Skąd brać takich ludzi?

W samorządach lokalnych takich ludzi jest napraw-
dę bardzo wielu. Oni się nie przejmują trudnościami
i brakiem perspektyw, tylko sami tworzą perspekty-
wy. Tam, gdzie inicjatywa ludzka nie jest blokowana
przez administrację, tam rozwija się znakomicie. Na-
tomiast w wielkich miastach nie ma żadnej samorząd-
ności, bo rządzą biurokraci, których nikt nie wybiera,
nikt nie zna i którzy w żadnym razie nie czują się od-
powiedzialni przed mieszkańcami.

Nam nie brakuje ludzi, tylko rozwiązań instytucjo-
nalnych. Reforma samorządowa pokazała, że nie bra-
kuje chętnych do objęcia funkcji wójta, burmistrza czy
starosty. Jeśli wyborcy się znają wzajemnie i mają wspól-
ne interesy, które są w stanie wyartykułować i podjąć
na ich temat dyskusję, to samorząd działa i realizuje te
interesy. Jeśli natomiast mamy do czynienia z miliono-
wym miastem, którego mieszkańcy mają wspólne inte-
resy na szczeblu osiedla mieszkaniowego, ale już nie
w zakresie koncepcji urbanistycznej (bo nikt z nimi
o tym nie rozmawia), to następuje natychmiastowa alie-
nacja władzy. W takich warunkach ewentualne talenty
się nie ujawniają, a w praktyce następuje negatywna
selekcja. Miasto powinno być federacją lokalnych sa-
morządów osiedlowych. Wtedy na szczeblu lokalnym
rozwiązywane byłyby kwestie trawników i placów za-
baw dla dzieci, a prezydent miasta zajmowałby się real-
nym problemem, czy miasto ma się rozwijać w kierun-
ku Łodzi, czy Modlina i co z tego wynika.

W Polsce niestety nie ma dobrych tradycji zarzą-
dzania dużymi miastami. Najpierw mieliśmy niedo-
bór mieszczaństwa, potem były zabory i wreszcie w II
Rzeczypospolitej stworzono model powielający struk-
turę władz państwowych z podziałem powyborczych
łupów między partie polityczne. Przecież Stefan Sta-
rzyński był zarządcą komisarycznym, narzuconym
Warszawie po skandalach związanych z zawłaszcze-
niem spółek komunalnych przez poszczególne partie,
co prowadziło do paraliżu miasta. Ale to był bardzo
przyzwoity fachowiec, zresztą wojskowy, mianowany
przez bardzo przyzwoitego i uczciwego prezydenta, no
i miał pełnię władzy. Nie wiem, czy dziś Starzyński
dałby sobie radę z Warszawą, ale bądźmy dobrej myśli.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa
oznacza generalny sposób radzenia sobie z konku-
rencją określający wiodące mechanizmy i narzędzia
konkurowania w krótkim oraz długim okresie. Okre-
ślona koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa
wynika z założeń co do otoczenia rynkowego oraz kon-
kurencyjnego danego przedsiębiorstwa oraz założeń
co do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa. Przyjęta koncepcja konku-
rencyjności przedsiębiorstwa stanowi podstawę budo-
wy strategii konkurencji przedsiębiorstwa krótkookre-
sowej (zestaw instrumentów konkurowania na ryn-
ku) oraz długookresowej (kształtowanie rozwoju kon-
kurencyjnych zasobów i umiejętności oraz relacji
z konkurentami).

Podstawowe elementy składające się na koncepcję
konkurencyjności przedsiębiorstwa to: � określone
zestawy rynkowych instrumentów konkurowania,
� określone źródła wewnętrzne i zewnętrzne rynko-
wej przewagi konkurencyjnej, � określone sposoby
i struktury kształtowania konkurencyjnych zasobów
i umiejętności, � określone sposoby usytuowania
przedsiębiorstwa wobec konkurentów (konfrontacja,
alianse, unikanie konkurencji, ignorowanie konkuren-
cji)1). Na przykład koncepcja konkurencyjności przed-
siębiorstwa określana jako przywództwo jakościowe
oznacza, że podstawowym narzędziem konkurowania
na rynku jest przewaga jakościowa, a źródłem tej prze-
wagi są kompleksowe systemy sterowania jakością cią-
gle udoskonalane w procesie zbiorowego uczenia się
wraz z wybranymi aliantami.

Składniki tworzące koncepcję konkurowania są ści-
śle wzajemnie powiązane, tak więc ich określenie od-
bywa się w złożonym procesie wzajemnych oddziały-
wań prostych i zwrotnych. Wśród różnych koncepcji
konkurencyjności przedsiębiorstwa można wyróżnić
takie, których punktem wyjścia są rynkowe czynniki
konkurencyjności (marketingowa koncepcja konkuren-
cyjności), działania przeciw konkurentom (na podsta-
wie wiedzy o ich możliwościach, celach oraz strategiach),
źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (po-
dejście zasobowe) oraz typ usytuowania przedsiębior-
stwa wobec konkurencji. Można tu też mówić o podej-
ściu zintegrowanym, a więc kojarzącym działania w sto-
sunku do odbiorców, konkurentów (oraz innych skład-
ników otoczenia), określającym czynniki i mechanizmy
konkurowania w jednym zintegrowanym, iteracyjnym
procesie ze sprzężeniami zwrotnymi.

Teoria i praktyka dopracowała się wielu różnorod-
nych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Różnią się one, obok już wymienionych cech, stopniem

koncentracji uwagi na wyżej wymienionych składni-
kach, głębokością i uniwersalnością ujęcia źródeł prze-
wagi konkurencyjnej oraz stopniem kompleksowości
ujęcia problemu konkurencyjności, w tym w aspekcie
horyzontu czasowego.

Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsię-
biorstwa koncentrowały się na podstawowych rynko-
wych czynnikach konkurencyjności (koszty, jakość,
marketing, pozycja na rynku) oraz bezpośrednich ich
źródłach. Najważniejsze z nich są następujące:
� koncepcja konkurencyjności kosztowej bazująca
na efektach wielkiej skali produkcji, specjalizacji, stan-
daryzacji oraz efektach doświadczenia,
� przywództwo jakościowe oraz systemy sterowania
jakością,
� konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsię-
biorstwa (pozycja lidera oraz dominanta na rynku),
� marketingowa koncepcja konkurencyjności,
� przywództwo kosztowe oraz dyferencjacja.

Tradycyjne koncepcje konkurencyjności zakłada-
ły wiodącą rolę w czynnikach konkurencyjności na
rynku kosztów, następnie jakości, a dalej różnicowa-
nia ofert oraz intensywnej promocji. Jako źródła prze-
wagi konkurencyjnej traktowane są bezpośrednie źró-
dła, jak: specjalizacja, doświadczenie, systemy stero-
wania jakością, strategie marketingowe. Tradycyjne
koncepcje zakładały istnienie konkurencji w formie
oligopolu oraz konkurencji monopolistycznej. Zakła-
dano, że przedsiębiorstwa nie są skłonne do współpra-
cy, a więc przyjmują postawę konfrontacyjną.

Nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębior-
stwa związane są z innowacjami, przedsiębiorczością
oraz aliansami. Innowacje oraz przedsiębiorczość sta-
nowią podstawowy wyróżnik nowych koncepcji kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa. Między innymi M.
Porter twierdzi, że istnieją dwa zasadniczo różniące
się podejścia do konkurencyjności, tj.2):
� konkurowanie przez restrukturyzację,
� przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności.

Konkurowanie przez restrukturyzację (oraz roz-
winiętą jej formę, tj. reengineering) polega na konku-
rencji kosztowej przez ciągłą restrukturyzację rozu-
mianą głównie jako redukcję zatrudnienia, produk-
tów oraz rynków. Koncepcja przedsiębiorcza zakłada,
że konkurencyjność (trwałą) można osiągnąć tylko
przez ciągłe opracowywanie i wdrażanie innowacji,
kreowanie nowego klienta i nowych rynków, poszuki-
wanie nowych okazji, wchodzenie na nowe rynki i dzie-
dziny. Wymienione tradycyjne koncepcje nie mają
charakteru przedsiębiorczego, mają zaś wiele cech
podejścia restrukturyzacyjnego.

Koncepcje konkurencyjności
przedsiębiorstwa

Zdzisław Pierścionek

,
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Nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębior-
stwa związane są z nowymi warunkami otoczenia kon-
kurencyjnego. Konkurencja z lokalnej oraz krajowej
przekształciła się w wielu sektorach w międzynaro-
dową oraz globalną. Wzrosło tempo zmian otoczenia
rynkowego, technologicznego oraz konkurencyjnego.
W tej sytuacji przedsiębiorstwa muszą tworzyć „mię-
dzynarodowe” koncepcje konkurencyjności, a więc
zarówno od strony instrumentów rynkowych, jak
i źródeł konkurencyjności – dostosowane do nowej sy-
tuacji. Jedną z podstawowych cech nowych koncepcji
konkurencyjności jest wysoka skłonność przedsiębior-
stwa do współpracy. Tzw. relacyjna teoria konkuren-
cji zakłada, że przedsiębiorstwa w swoich zachowa-
niach dążą do ograniczenia konkurencji, porozumień
i aliansów3). Inne założenia co do charakteru konku-
rencji oraz rynków przyjmuje tzw. teoria hiperkon-
kurencji. Wysokie tempo zmian otoczenia rynkowe-
go, technologicznego oraz konkurencyjnego powodu-
je pojawienie się konkurencji o nowych jakościowo
cechach, które wymagają nowych metod ich analizy
oraz nowych strategii. Tradycyjny model konkurencji
zakłada stabilność przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa. W warunkach bardzo szybkich zmian tra-
dycyjne strategie nie są skuteczne (przywództwo kosz-
towe, dyferencjacja). Nowa strategia konkurencji ma
polegać na ataku na konkurentów, dynamizacji ryn-
ku, wyjściu z rynku w odpowiednim momencie oraz
przeniesieniu się na nowy rynek, który zapewni dal-
sze sukcesy. Przedsiębiorstwo działa w warunkach
sekwencji krótkookresowych przewag konkurencyj-
nych, nie zaś stabilnej długookresowej przewagi. To
co decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa, to umiejęt-
ności zachowania w ramach tych czterech działań,
umiejętności efektywnego kreowania sekwencji krót-
kookresowych przewag konkurencyjnych. Trwała
przewaga konkurencyjna wynika z umiejętności kre-
owania krótkotrwałych przewag konkurencyjnych4).

W latach 80. i 90. ub. wieku rozwijają się zasobo-
we koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, któ-
re można określić jako kompleksowe, identyfikujące
bazowe źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa oraz zasady ich rozwijania w długim okresie.
Najważniejsze z nich są następujące:
� konkurowanie na bazie czasu (time-based com-
petition),
� konkurowanie na podstawie zdolności firmy (ca-
pabilities-based competition),
� koncepcja zakładająca podstawową rolę w konku-
rencyjności rozwijania i tworzenia kluczowych kom-
petencji (core competences of the corporation),
� koncepcja konkurencyjności zakładająca wiodącą
rolę identyfikacji wyróżniających firmę zdolności oraz
dostosowania do nich domeny działania (distinctive
capabilities).

Koncepcje zasobowe, mające charakter przedsię-
biorczy, określają bazowe źródła przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa. Można uznać, że tradycyjne
koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa określa-
ły bezpośrednie źródła przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, np. kosztowej, czy jakościowej, w po-
staci np. skali produkcji, technologii, doświadczenia,
czy zarządzania jakością. Nowe zasobowe koncepcje
starają się wyjaśnić, co jest przyczyną konkurencyj-

nych zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa, wy-
ższej jakości produkcji, niższych kosztów, czy konku-
rencyjnej strategii marketingowej. Te źródła są okre-
ślane w kategoriach zbioru wiedzy i umiejętności oraz
zintegrowanego zbioru technologii i umiejętności ich
wykorzystania.

Konkurencyjność przedsiębiorstwa należy rozpa-
trywać w łańcuchu powiązań przyczynowo-skutko-
wych, w którym staramy się określić poszczególne
ogniwa będące coraz głębszymi przyczynami (źródła-
mi) przewagi. Konkurencyjna na przykład jakość, ce-
na oraz promocja danego przedsiębiorstwa są efektem
posiadania konkurencyjnej technologii, konkurencyj-
nej organizacji zaopatrzenia oraz konkurencyjnej stra-
tegii marketingowej, strategii konkurencji oraz roz-
woju. Te konkurencyjne warunki osiągane są w przed-
siębiorstwie, które posiada konkurencyjną formę or-
ganizacyjną oraz konkurencyjny system zarządzania,
w tym system informacji. Stawiając następne z kolei
pytania o przyczynę przewagi w zarządzaniu docho-
dzimy do wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania.
Wiedzy dotyczącej zarówno procesów regulacyjnych
w przedsiębiorstwie, jak i realnych. Wiedza i umiejęt-
ności o specjalnych cechach tworzą kluczowe kompe-
tencje (czy wyróżniające firmę zdolności), które ukie-
runkowują rozwój wiedzy i umiejętności w przedsię-
biorstwie. Wiedza i umiejętności, w tym te tworzące
kluczowe kompetencje, tworzone są w przedsiębior-
stwie w procesie wewnętrznego, tj. organizacyjnego
uczenia się, jak i pod wpływem otoczenia. Schemat
zależności przyczynowo-skutkowych tworzenia kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa przedstawiono na ry-
sunku.

Wśród koncepcji konkurencyjności można wyróż-
nić takie, które koncentrują się na czynnikach real-
nych (sfera realna) oraz regulacyjnych (sfera regula-
cji) konkurencyjności. Te pierwsze zajmują się wpły-
wem technologii, specjalizacji, dywersyfikacji, skali
produkcji, doświadczenia, zasobów surowcowych, in-
frastruktury, siły roboczej oraz lokalizacji na konku-
rencyjność przedsiębiorstwa. Te drugie w centrum
uwagi stawiają systemy informacyjne, metody i pro-
cedury podejmowania decyzji, zasoby wiedzy i umie-
jętności jej wykorzystania, metody i procedury ucze-
nia się organizacji, formy organizacyjne przedsiębior-
stwa oraz struktury zarządzania.

Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsię-
biorstwa koncentrują się na realnych czynnikach i me-
chanizmach konkurencyjności, natomiast nowe na
czynnikach i mechanizmach sfery regulacji. Należy tu
wymienić następujące, uważane za nowe, koncepcje
konkurencyjności przedsiębiorstwa:
� informacja oraz systemy informatyczne – jako
źródło przewagi konkurencyjnej,
� wirtualne formy organizacyjne oraz sieci przedsię-
biorstw,
� organizacje uczące się oraz oparte na wiedzy.

Koncepcje te należą do typu przedsiębiorczego.
Można je uznać, wraz z nowymi koncepcjami zasobo-
wymi, jako określone warianty mechanizmów tworze-
nia i rozwoju zdolności innowacyjnych przedsiębior-
stwa.

Umiędzynarodowienie oraz globalizacja przedsię-
biorstw są powszechnym kierunkiem rozwoju współ-
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czesnych przedsiębiorstw. Stwarzają one ogromne
możliwości wzrostu konkurencyjności przedsiębior-
stwa. Te możliwości różnie ujmują różne teorie źródeł
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzyna-
rodowych (korporacji ponadnarodowych). Wśród wie-
lu wariantów koncepcji konkurencyjności przedsię-
biorstwa w aspekcie międzynarodowych rynków czyn-
ników produkcji oraz międzynarodowych struktur
organizacyjnych przedsiębiorstwa można wymienić
następujące:
� koncepcja konkurencyjności bazująca na korzy-
ściach komparatywnych,
� koncepcja konkurencyjności bazująca na strate-
gicznych źródłach przewagi konkurencyjnej w ukła-
dzie międzynarodowym,
� koncepcja integrująca czynniki komparatywne
oraz strategiczne (strategia międzynarodowa, multi-
narodowa, globalna oraz transnarodowa),
� paradygmat internalizacja – lokalizacja – zasoby
własne.

„Międzynarodowe” koncepcje konkurencyjności
przedsiębiorstwa ujmują głównie zewnętrzne, w sto-
sunku do zasobów przedsiębiorstwa, źródła przewagi
konkurencyjnej. Te źródła można podzielić na kom-
paratywne oraz strategiczne. Źródłem przewagi kon-
kurencyjnej jest odpowiednia lokalizacja różnych dzia-
łalności w krajach o różnych zasobach,  umiejętno-
ściach i cenach siły roboczej, poziomie technologii,
infrastruktury, zasobów surowcowych. Źródłem prze-
wagi konkurencyjnej jest, po drugie, zastosowanie
odpowiednich struktur oraz strategii, w tym koncen-
tracji, specjalizacji, koordynacji oraz internalizacji5).

Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsię-
biorstwa, a także nowe koncepcje zasobowe nie od-
noszą się do źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa
tkwiących w czynnikach produkcji różnych krajów oraz
w międzynarodowych strukturach organizacyjnych

przedsiębiorstw. Umiędzynarodowienie i globalizacja
oznaczają nowe źródła przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa, niedostępne dla przedsiębiorstw lokal-
nych oraz krajowych. W procesie przekształcenia
przedsiębiorstwa krajowego w międzynarodowe, a da-
lej w globalne, następuje proces umiędzynarodowie-
nia jego strategii konkurencji oraz źródeł przewagi
konkurencyjnej. Polega on, po pierwsze, na wykorzy-
staniu efektów komparatywnych oraz strategicznych,
jakie stwarza lokalizacja różnych działalności przed-
siębiorstwa w różnych krajach. Po drugie, umiędzy-
narodowienie przedsiębiorstwa stwarza nowe możli-
wości rozwoju i tworzenia kluczowych kompetencji
przedsiębiorstwa. Tak więc istnieje potrzeba zintegro-
wania zasobowych teorii konkurencyjności, na przy-
kład kluczowych kompetencji, oraz „międzynarodo-
wych” teorii konkurencyjności.

Przedstawionych koncepcji konkurencyjności
przedsiębiorstwa nie należy traktować jako alterna-
tyw. Reprezentują one różne aspekty koncepcji kon-
kurencyjności. Tak więc w praktyce wybrane koncep-
cje są integrowane w pewnych wybranych ich frag-
mentach. Najczęściej próbuje się integrować koncep-
cje zasobowe oraz regulacyjne.

prof.  zw.  dr hab. Zdzisław Pierścionek
Szkoła Główna Handlowa

PRZYPISY
1) Por. Z. PIERŚCIONEK i in., Czynniki sukcesu polskich

przedsiębiorstw na rynku UE, – Ministerstwo Nauki i In-
formatyzacji 2005.

2) M. PORTER, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
3) Por. np. STRATEGOR, Zarządzanie firmą, PWE, Warsza-

wa 1999, s. 254.
4) R.A. D’AVENI, Hypercompetitive Rivalries, The Free

Press, New York 1995, s. 220.
5) Internalizacja oznacza wewnętrzne przepływy material-

ne i niematerialne między zagranicznymi filiami i oddzia-
łami korporacji ponadnarodowych.

Rys. Łańcuch przyczynowo-skutkowy tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
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Wprowadzenie

anuel Castells1), opisując przedsiębiorstwo
sieciowe, jednoznacznie wiąże pojawienie się
form organizacyjnych wykraczających poza

granice formalnoprawne organizacji z rewolucją in-
formatyczną. Dalej podkreśla jednak, że „formy orga-
nizacji gospodarczej nie pojawiają się w próżni spo-
łecznej”. Stwarza wrażenie zderzenia dwóch rzeczy-
wistości: nowoczesnej, zwanej wręcz rewolucją tech-
nologii informacyjnej, oraz tradycyjnej, osadzonej
w kulturowych i instytucjonalnych uwarunkowaniach
działalności gospodarczej człowieka. Wydaje się jed-
nak, że wpływ technologii informatycznych jest nie-
jednoznaczny i zmienny. Powoduje to potrzebę zasto-
sowania odmiennych założeń metodologicznych, ale
też ontologicznych. Wykraczałoby to poza ramy nie
tylko tego artykułu, a być może nawet poza obecne
paradygmaty zarządzania.

Wobec rozległości problemu przyczyn i skutków
najnowszych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem
zachodzi potrzeba zawężenia rozważań. Na potrzeby
tego artykułu autor ograniczy się do zagadnienia isto-
ty sieci przedsiębiorstwa, zwanej także przedsiębior-
stwem poszerzonym. Po zwięzłym przedstawieniu ba-
dań nad współdziałaniem przedsiębiorstw przedsta-
wione zostaną kolejno: wymiana w ramach relacji,
zaangażowanie w relację oraz wzajemność relacji jako
cechy specyficzne relacji sieciowych przedsiębiorstwa.

Pluralizm poznawczy badań
nad współdziałaniem przedsiębiorstw

spółdziałanie gospodarcze podmiotów rynku
wywołuje coraz większe zainteresowanie
nauk ekonomicznych. Istnieje bardzo wiele

dowodów empirycznych na to, że gospodarstwa domo-
we współdziałają z producentami, producenci współ-
działają między sobą, nawet państwo współdziała
z producentami.

Na gruncie nauk ekonomicznych to zainteresowa-
nie badawcze wydaje się wiązać z wpływem nowej eko-
nomii instytucjonalnej, a w jej ramach teorii kosztów
transakcyjnych. Odrzucają one klasyczne dla modeli
mikroekonomicznych założenia homogeniczności ryn-
ku, jego atomizacji, a także założenie doskonałej in-
formacji. Wskutek tego wyłania się ograniczony w swo-
jej racjonalności decydent, który przejawia skłonność
do zachowań oportunistycznych. Aby ograniczyć ry-
zyko z tym związane, a także koszty transakcyjne,
które stąd wynikają, przedsiębiorstwa tworzą poro-

zumienia pomiędzy sobą. Takie podejście urealnia, ale
też komplikuje dotychczasowe wyjaśnienia zjawisk
ekonomicznych.

Nauka o zarządzaniu stosunkowo wcześnie ujęła
problem współdziałania przedsiębiorstw w swoich ba-
daniach. Szczególnie widoczny był lawinowy przyrost
badań nad aliansami strategicznymi w latach 80. ubie-
głego wieku. Starano się uzupełnić lukę wiedzy nara-
stającą równie szybko, jak rozpowszechniała się ta
forma współdziałania. Obecnie nurt badań nad współ-
działaniem przedsiębiorstw uległ rozszerzeniu i po-
głębieniu. Wyodrębnić w nim można następujące kie-
runki oraz obiekty badań:
� konkurencja grup przedsiębiorstw2), czyli po-
jawienie się rywalizacji rynkowej całych zbiorowości
w miejsce konkurencji pojedynczych przedsiębiorstw.
Najczęściej występujące nazwy obiektów badawczych
to: klastry, konstelacje wartości, sieci czy korporacje
wirtualne;
� restrukturyzacja wielkich organizacji3) zwią-
zana z presją konkurencyjną, wymaganiami akcjona-
riuszy i potrzebą elastyczności. Charakterystyczne na-
zwy w tym nurcie problemowym to: organizacja sie-
ciowa, outsourcing, dodatkowa organizacja (collateral
organization), modele biznesu, alianse pionowe, łań-
cuch wartości;
� zjawisko współdziałania wielu przedsię-
biorstw4) jako powszechnie występujące w praktyce
gospodarczej, a posiadające pewne cechy szczególne.
Najczęściej spotyka się takie nazwy, jak: sieci między-
organizacyjne, grupy biznesu, kapitalizm aliansów,
społeczności, sieci społeczne.

Wymienione kierunki badawcze koncentrują się na
rozpoznaniu obiektywnie istniejącego zjawiska z róż-
nych perspektyw. Uporządkowanie tych poczynań jest
tym trudniejsze, że w każdym z tych nurtów co inne-
go stanowi podstawową jednostkę analizy: zbiorowość
przedsiębiorstw traktowana jako odrębny byt, albo
przedsiębiorstwo rozumiane jako pewna konfiguracja
procesów gospodarczych, albo też pojedyncze więzi
pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ten pluralizm poznawczy wywołuje potrzebę osa-
dzenia dalszych rozważań na określonych założeniach
i pojęciach podstawowych. Powinny one umożliwiać
z jednej strony nawiązanie do dotychczasowego do-
robku nauki, a z drugiej, przyczyniać się do eliminacji
narastającego zjawiska woluntaryzmu pojęciowego.
Przyjmuje się na potrzeby dalszych rozważań założe-
nie o rozpatrywaniu zjawiska współdziałania z punk-
tu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa. Uwagę ba-
dawczą skupia się więc na relacjach pojedynczego

Istota relacji sieciowych
przedsiębiorstwa

Wojciech Czakon
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przedsiębiorstwa z innymi podmiotami. Pozostaje
to spójne z zakresem przedmiotowym nauki o zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem, podejmując jednocześnie
próbę wypełnienia luki niekompletności5). Umożliwia
również podjęcie próby zdefiniowania sieci przedsię-
biorstwa.

„Sieciowość” oznacza tu skupienie uwagi na rela-
cjach występujących pomiędzy przedsiębiorstwem
a podmiotami jego otoczenia. Zdaniem L. Krzyżanow-
skiego wyróżnić należy dwa typy relacji6), tj.:
� „stosunki, orzekane jako występujące pomiędzy
dwoma lub więcej przedmiotami w sensie epistemolo-
gicznym”. Można je wyróżniać m.in. ze względu na
usytuowanie przestrzenne, następstwo czasowe, wiel-
kość, funkcje, podobieństwo, przynależność, przysta-
wanie, zgodność itp.;
� „oddziaływania, rzeczywiście zachodzące pomiędzy
dwoma lub więcej realnymi przedmiotami”. Są więc
zjawiskiem konkretnym, określonym pod względem
czasu, miejsca oraz przepływu (materialnego, energe-
tycznego, informacyjnego).

Realne istnienie przepływów w sieci przedsiębior-
stwa nie budzi wątpliwości. Zatem definiowanie sieci
w istocie odnosi się do oddziaływań zwanych alterna-
tywnie więziami. Literatura przedmiotu eksponuje
połączenie wymiaru gospodarczego (oddziaływania
istniejące ze względu na działalność przedsiębiorstwa)
oraz społecznego (oddziaływania istniejące ze wzglę-
du na społeczny kontekst przedsiębiorstwa). Wobec
tego autor proponuje następującą definicję sieci przed-
siębiorstwa:

Sieci przedsiębiorstw stanowią określoną
przestrzeń współdziałania względnie niezależ-
nych podmiotów, tworzoną ze względu na ich
wspólne lub indywidualne cele, w której istnieją
więzi gospodarcze i społeczne, a zarządzanie
realizowane jest poprzez umowy oraz interper-
sonalne procesy decyzyjne.

Ambicją tej definicji jest objęcie szerokiego zakre-
su różnorodnych zjawisk empirycznych zachodzących
nie w przedsiębiorstwach, ale pomiędzy nimi. Pojęcie
przestrzeni spełnia tę ambicję, a przy tym przywodzi
na myśl wielowymiarowość.

Tym niemniej istnieć musi określony wyróżnik
tych więzi o cechach sieciowych, który czyniłby sieć
obiektem względnie homogenicznym oraz wyodręb-
nionym z otoczenia. Przecież nie wszystkie więzi
przedsiębiorstwa można traktować jako sieć.

Cechy więzi sieciowych – wymiana,
zaangażowanie i wzajemność

oszukiwanie odrębności sieci od pozostałych
więzi przedsiębiorstwa z podmiotami otocze-
nia prowadzić może albo do skupienia się na

cechach tych więzi, albo też na cechach układu tych
więzi, tj. całych sieci7). Ponieważ to relacje stanowią
o istocie sieci wydaje się niezbędne ich prawidłowe zde-
finiowanie. Pozwoli to uniknąć błędów: poszerzenia, czy-
li traktowania jako sieciowych wszystkich więzi przed-
siębiorstwa, oraz zawężenia, czyli traktowania jako sieci
tylko niektórych więzi sieciowych przedsiębiorstwa.

Pluralizm poznawczy skutkuje propozycjami róż-
nych cech i zbiorów cech. Ich analiza semantyczna

i porównawcza pozwala zaproponować trzy atrybuty
relacji sieciowych: wymianę, zaangażowanie oraz wza-
jemność.

Wymiana

Teorie wymiany oraz kosztów transakcyjnych sta-
nowią chronologicznie pierwszy stosowany w bada-
niach nad więziami sieciowymi fundament poznaw-
czy. Pierwotnie wyodrębniano dwie formy organiza-
cji wymiany: rynek, oparty na cenowym mechanizmie
alokacji zasobów, oraz hierarchię, opartą na alokacji
administracyjnej.

Badania empiryczne dowiodły jednak istnienia in-
nych typów transakcji, które posiadają swoje własne
atrybuty. Szeroko cytowani P.S. Ring i A.H. Van de
Ven8), wprowadzili czteroelementową typologię więzi
wymiany: rynkową, hierarchiczną, rekurencyjną, re-
lacyjną.

Przytoczona typologia pozwala stwierdzić z całą pew-
nością, że obok transakcji rynkowych oraz alokacji za-
sobów w ramach organizacji, zachodzą również inne
rodzaje wymiany. Wyróżnia je powtarzalność, charak-
terystyczna dla hierarchii, oraz odrębność organizacyj-
no-prawna – charakterystyczna dla rynku. Wyłania się
tu niejednoznaczna kategoria wymiany nierynkowej
i niehierarchicznej. Przy tym podstawą wyodrębnienia
więzi relacyjnych od rekurencyjnych jest poziom po-
strzeganego ryzyka i zaufania stron. Relacyjne więzi to
takie, gdzie poziom postrzeganego ryzyka jest wysoki,
a zaufanie pomiędzy stronami silne.

Typologia wymiany skupia się na przepływach
materialnych i energetycznych. W tej refleksji braku-
je odniesienia do wymiany informacji. Tymczasem ist-
nieje bogata literatura w zakresie informacyjnego
wymiaru przepływów sieciowych. Stwierdza się m.in.,
że przedsiębiorstwa mają różny dostęp do informacji
ze względu na posiadaną sieć społeczną. Przy tym
koszt dostępu do informacji nie jest czynnikiem istot-
nym9). Badania empiryczne pokazują, że sieciowa
struktura więzi informacyjnych ma podstawowe zna-
czenie w działalności przedsiębiorstwa. Przykładem
takiego stanu rzeczy może być bankowość inwesty-
cyjna, realizowana w warunkach odrębności organi-
zacyjno-prawnej uczestników, którzy jednak powiązani
są gęstą siecią społecznych przepływów informacyj-
nych. Decydują one o powodzeniu przedsiębiorstwa
na rynku10).

Zatem więzi sieciowe to pewna struktura relacji
przedsiębiorstwa, poprzez które zachodzi wymiana
informacyjna, materialna i energetyczna. Co do tre-
ści, relacje sieciowe nie różnią się od innych więzi
przedsiębiorstwa. Stanowić zatem będą pewną klasę
więzi przedsiębiorstwa ze względu na inne cechy (kry-
teria).

Zaangażowanie

Poszukiwanie specyfiki wymiany relacyjnej prowa-
dzi do kategorii zaangażowania, rozumianego jako
pogłębianie i poszerzanie istniejących relacji wymia-
ny11). Jeżeli relacje sieciowe wyróżniają się pod wzglę-
dem zaangażowania, to powstaje pytanie: jakie są prze-
jawy tego zaangażowania? ,
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Badania porównawcze nad przemysłem motoryza-
cyjnym amerykańskim i japońskim pozwoliły stwier-
dzić istnienie wyższej efektywności ze względu na re-
lacyjne zaangażowanie występujące w koncernach ja-
pońskich12).

Przy wykorzystaniu takich pojęć teorii kosztów
transakcyjnych jak: oportunizm, zasób specyficzny,
koszt transakcyjny, odkryto niespójność teorii z em-
pirią. Otóż wbrew predykcjom teoretycznym koszty
transakcyjne maleją wraz ze wzrostem specyficzności
aktywów.

Specyficzność zasobów oznacza w tym przypadku
takie zasoby, których nie można, lub można jedynie
w ograniczonym stopniu, używać do relacji z innymi
klientami. Miary operacyjne specyficzności obejmować
mogą: odległość zakładów produkcyjnych współdzia-
łających przedsiębiorstw (specyficzność lokalizacji);
udział aktywów produkcyjnych specyficznych dla da-
nej relacji w aktywach produkcyjnych ogółem (specy-
ficzność techniczna); liczbę roboczogodzin bezpośred-
niego kontaktu przedstawicieli handlowych z pracow-
nikami klienta (specyficzność zasobów ludzkich).

Cytowane badania J. Dyera doprowadziły do sfor-
mułowania pięciu czynników wpływających na niższe
koszty transakcyjne w relacyjnym zarządzaniu mode-
lu japońskiego, przedstawionych na rysunku.

Wielowymiarowe zaangażowanie odróżnia więc
zwykłe transakcje przedsiębiorstwa od współdziała-
nia w ramach więzi relacyjnych. Podkreślić trzeba, że
zaangażowanie jest cechą mierzalną, stopniowalną
i względną.

Zaangażowanie w relacje staje się mechanizmem
zabezpieczającym przed oportunizmem13). S. Jap i E.
Anderson stwierdziły empirycznie, że zaangażowanie
inwestycyjne jest silnym mechanizmem zabezpiecza-
jącym niezależnie od poziomu oportunizmu. Zaanga-
żowanie społeczne jest efektywnym zabezpieczeniem

w warunkach niskiego poziomu oportunizmu. Nato-
miast zaangażowanie informacyjne zabezpiecza tym
efektywniej, im poziom oportunizmu jest wyższy.

Zaangażowanie jako cecha szczególna więzi siecio-
wych pojawia się również w próbach zdefiniowania
sieciowego porządku władzy14). Stwierdza się istnie-
nie dwóch grup czynników wyróżniających sieciowy
porządek władzy: związanych z wymianą oraz zwią-
zanych z osadzeniem społecznym. Czynniki związane
z wymianą to m.in.: unikatowe wyposażenie technicz-
ne, procesy gospodarcze, wiedza ludzi. Osadzenie spo-
łeczne obejmuje zaufanie, reputację, dyfuzję informa-
cji oraz sankcje zbiorowe przeciw ewentualnym opor-
tunistom.

Nie ulega zatem wątpliwości, że zaangażowanie to
atrybut relacji sieciowej. Jeżeli jednak byłoby ono jed-
nostronne, to relacja taka nie spełniałaby warunków
sieciowości.

Wzajemność

Zgodnie z zaproponowaną definicją sieci przedsię-
biorstwa, zjawisko to zachodzi pomiędzy względnie
niezależnymi podmiotami. Na gruncie nauk prawnych
stwierdzić trzeba, że strony zawierają pomiędzy sobą
umowy. Przewidują one wzajemność świadczeń jako
fundament wszelkich umów cywilnych. Odnosząc się
do istoty więzi relacyjnych stwierdza się też, że wyra-
żają się one w postaci tzw. umów relacyjnych. Ozna-
cza to wysoki poziom współpracy, wspólnego plano-
wania, obopólnej adaptacji do potrzeb partnera15). De-
finiując wzajemność wykracza się więc poza działania
jednostronne, symetryczne do zachowań partnera.
Obok wzajemności (reciprocity) pojawia się wspólno-
ta (mutuality).

W literaturze wyróżnić można dwa sposoby rozu-
mienia wzajemności, oparte alternatywnie na władzy
lub na wspólnocie.

Podejście oparte na władzy16) przejawia trzy wy-
miary: stopnia obopólności (mutuality), symetryczno-
ści oraz struktur władzy. Wzajemność jest tu cechą
stopniowalną, pojawiającą się jako skutek dwustron-
nych dążeń do dominacji partnera. Takie rozumienie
pojawia się u tych autorów, którzy w nawiązywaniu
więzi relacyjnych dostrzegają próbę ograniczenia za-
sobowych słabości przedsiębiorstwa. Usiłuje ono prze-
jąć kontrolę nad zasobami partnerów.

Podejście oparte na wspólnocie17) odnosi się do rów-
nowagi, dwustronności, równości stron. W tym ujęciu
nawiązywanie relacji sieciowych stanowi wyraz wspól-
nych celów lub możliwości pełniejszego osiągania ce-
lów we współdziałaniu z innymi przedsiębiorstwami.
Zakłada się, że niedoskonałość zasobowa przedsiębior-
stwa oraz proces tworzenia więzi jest dobrowolny
i obopólny. Nie odbywa się pod przymusem, w warun-
kach dominacji. Strony antycypują przyszłe korzyści
ze współpracy, a to skłania je do harmonijnego od-
wzajemniania wysiłków.

Wzajemność oddziaływań znacznie wykracza poza
transakcje kupna-sprzedaży. Obejmuje wymianę in-
formacji oraz wspólne, skoordynowane podejmowanie
decyzji na tej podstawie18). Więzi sieciowe mogą speł-
niać rolę koordynacyjną, którą się im przypisuje, wła-
śnie ze względu na wzajemność więzi. W terminologii

Rys. Rodzaje zaangażowania w relację
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. DYER, Effec-
tive Interfirm Cooperation..., s. 543–544.
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analizy sieciowej oznacza to, że więzi są ukierunko-
wane i dwustronnie skierowane19).

Wzajemność jest kluczowym elementem oceny wię-
zi przez jej strony20). Ocena stanowi mechanizm bu-
dowania, weryfikacji, modyfikacji lub przyczynę roz-
wiązania relacji. Obejmuje ona według P.S. Ring i A.H.
Van de Vena: zaangażowanie stron, proces negocjo-
wania umowy oraz wykonanie umowy przez strony.
Oznacza to, że ocena obejmuje wymianę zachodzącą
pomiędzy stronami – od etapu tworzenia umowy po-
między stronami do kontroli zgodności jej wykonania
z przyjętymi założeniami. Ocena zachodzi również
w trakcie istnienia relacji i dotyczy stopnia oraz wza-
jemności zaangażowania wykazywanego przez part-
nerów. Wobec tego cechami więzi sieciowych są łącznie
wymiana, zaangażowanie oraz wzajemność. Każda
z nich stanowi przedmiot oceny, dalej uruchamiając
procesy uczenia się i adaptacji lub też zakończenia
współdziałania stron.

Badania empiryczne dowodzą także, że poczucie
wzajemności przy podziale korzyści gospodarczych jest
warunkiem trwania współpracy21). Rozpatrywano dwa
sposoby podziału: według wkładu lub „po równo”.
Drugi sposób chętniej stosuje się w warunkach troski
o trwałość relacji, jakość tej relacji, a także wówczas,
gdy zachodzi trudność dokładnej wyceny wkładu stron.
Wykazano, że stosowanie podziału według wkładu nie
sprzyja trwałości więzi.

Podsumowanie

roponowane cechy więzi sieciowej mają cha-
rakter konstytutywny, tj. stanowią o tym, czy
dana więź jest czy nie jest sieciowa. Zapropo-

nować można następującą definicję: więzi sieciowe
to takie oddziaływania zachodzące pomiędzy
przedsiębiorstwami, w których zachodzi wymia-
na informacyjna, materialna lub energetyczna,
przy czym strony wymiany przejawiają zaanga-
żowanie, a postawa ta jest wzajemna.

Wydaje się, że ta propozycja spełnia walory zwię-
złości oraz zgodności z intuicyjnym rozumieniem istoty
relacji sieciowych.

Przypomnieć jednak trzeba w tym miejscu społecz-
no-gospodarczy charakter przestrzeni współdziałania
przedsiębiorstw. Więzi sieciowe zachodzić mogą bo-
wiem pomiędzy ludźmi, pomiędzy ludźmi a organiza-
cjami oraz pomiędzy organizacjami22). Wynika stąd,
że przedsiębiorstwo jest „zanurzone” w wielopozio-
mowej, dynamicznej strukturze więzi. Powstaje za-
tem problem, jak można taką strukturą zarządzać?

Odrębną kwestią jest dynamika więzi przedsię-
biorstwa. Niektóre spośród nich jeszcze nie są siecio-
we, inne już nie są, choć były, a jeszcze inne nigdy nie
będą. Wywołuje to potrzebę prowadzenia dalszych
badań, poświęconych wyłącznie problemowi dynami-
ki sieci przedsiębiorstwa.

dr Wojciech Czakon
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
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Wstęp

stanie gospodarki polskiej, wciąż ulegającej
dalszym przekształceniom gospodarczym,
można sądzić przede wszystkim na podsta-

wie obserwowanych zmian strukturalnych przedsię-
biorstw oraz ich kondycji finansowej. Na tej podsta-
wie można bowiem wyciągać odpowiednie wnioski,
dotyczące kierunków zachodzących zmian oraz sytu-
acji ekonomicznej wynikającej z działalności przedsię-
biorstw.

Zmiany strukturalne przedsiębiorstw w Polsce
związane są głównie z realizowaną od kilkunastu lat
prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz stwa-
rzaniem odpowiednich warunków do powstawania no-
wych przedsiębiorstw, stanowiących w decydującym
zakresie zakłady osób fizycznych. Stąd celowe jest do-
konanie oceny pod tym względem zaistniałych zmian
w latach 1999–2003, przy odnotowaniu w podziale
strukturalnym przedsiębiorstw – według ich stanu ilo-
ściowego – w poszczególnych latach, dokonanym m.in.
według sektorów działalności przedsiębiorstw, według
form organizacyjno-prawnych oraz według sekcji zgod-
nych z Polską Klasyfikacją Działalności.

Oprócz zmian strukturalnych, niezwykle intere-
sującą informację stanowią dane, dotyczące sytuacji
finansowej przedsiębiorstw w Polsce. O sytuacji tej
można sądzić na podstawie materiałów źródłowych,
opracowanych w skali makro w odniesieniu do przyj-
mowanego podziału przedsiębiorstw na małe, średnie
i duże. Zebrane dane powinny uwzględniać charakte-
rystyczne wskaźniki finansowe, związane z działalno-
ścią przedsiębiorstw, w tym wyniki finansowe i stopy
rentowności, dane bilansowe, a na ich podstawie obli-
czone wskaźniki dotyczące zadłużenia i płynności fi-
nansowej oraz wskaźniki dotyczące działalności eks-
portowej i aktywności inwestycyjnej. Informacje ta-
kie dają podstawę do analizy zaistniałych zmian w sy-
tuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce.

Zmiany strukturalne przedsiębiorstw
w Polsce

kres przemian systemowych i gospodarczych,
zapoczątkowany w latach 90. ub. stulecia,
skutkuje nadal wyraźnymi zmianami w struk-

turze i liczbie przedsiębiorstw w Polsce. Zaobserwo-
wać można szczególną dominację ilościową przedsię-
biorstw sektora prywatnego, z przeważającym udzia-
łem przedsiębiorstw grupy MŚP, tj. mikroprzedsię-
biorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. W rezul-
tacie tworzenia nowych, prywatnych przedsiębiorstw
w latach 1999–2003 liczba podmiotów gospodar-
czych sektora prywatnego systematycznie wzrasta-
ła: z 2956,1 tys. w 1999 r. do 3452,3 tys. w 2003 r1).
Liczba przedsiębiorstw sektora publicznego na tle
ogółu przedsiębiorstw w tych latach była stosunkowo
mała, choć również cechowała się podobnym przyro-
stem, jak w przypadku sektora prywatnego: w 1999 r.
– 83,3 tys., a w 2003 r. – 129,3 tys. podmiotów gospo-
darczych2).

W tabeli 1 przedstawiono liczbę przedsiębiorstw
w Polsce w latach 1999–2003 z uwzględnieniem sek-
torów działalności przedsiębiorstw oraz ich formy or-
ganizacyjno-prawnej.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, naj-
większą liczbę podmiotów gospodarczych w latach
1999–2003 odnotowano w grupie „zakłady osób fizycz-
nych”, gdzie liczba podmiotów zarejestrowanych wy-
niosła blisko ponad 2,5 mln jednostek, stanowiąc 78%
podmiotów o tej formie organizacyjno-prawnej na tle
ogółu przedsiębiorstw. Ta forma działalności uznawa-
na jest za jedną z bardziej korzystnych form prowa-
dzenia działalności gospodarczej, co niewątpliwie zwią-
zane jest z jej licznymi zaletami, jak np. szybki, tani
i łatwy proces rejestracji, brak wymogów odnośnie do
minimalnej wartości kapitału założycielskiego, łatwość
rozszerzania działalności i likwidacji itp. Dość atrak-
cyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej są
również spółki prawa handlowego oraz spółki cywil-
ne. Generalnie biorąc w latach 1999–2003 liczba przed-
siębiorstw przyjmujących taką formę organizacyjno-
prawną prowadzenia działalności gospodarczej wzro-
sła z 435,8 tys. w 1999 r. do 488 tys. w 2003 r. Wśród
krajowych przedsiębiorców prywatnych najczęściej
prowadzoną formą działalności gospodarczej w posta-
ci spółek prawa handlowego były spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Rzadziej przedsiębiorcy wybie-
rali prowadzenie działalności w postaci spółki akcyj-
nej, czy jawnej3). Należy również zauważyć, że w la-
tach 1999–2003 liczba przedsiębiorstw państwowych
należących do sektora publicznego zmalała o 35%:

Charakterystyczne zmiany
strukturalne i finansowe
przedsiębiorstw w Polsce
w latach 1999–2003

Barbara Siuta
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Przedsiębiorstwa ogółem 3039,45 3185,04 3325,54 3468,22 3581,59
w tym:
A. Sektory działalności przedsiębiorstw

A1. Sektor publiczny 83,31 98,92 110,91 120,59 129,31

A2. Sektor prywatny 2956,14 3086,12 3214,63 3347,63 3452,28

B. Formy organizacyjno-prawne,
w tym m.in.:
B1. Przedsiębiorstwa państwowe    2,6    2,3    2,1    1,9    1,7

B2. Spółki prawa handlowego 146,9 159,7 177,1 196,7 208,8

B3. Spółki cywilne 288,9 302,7 290,9 280,5 279,2

B4. Spółki pozostałe 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

B5. Spółdzielnie 19,3 19,0 18,8 18,7 18,5

B6. Zakłady osób fizycznych 2417,7 2500,9 2600,1 2714,1 2795,9

Tab. 1. Liczba przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999–2003 według sektorów działalności i form
organizacyjno-prawnych (w tys.)

Źródło: opracowanie własne4).

Wyszczególnienie
(według stanu na 31 grudnia) 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Ogółem, 3410,23 137,98 28,33 4,15 0,90 3581,59

w tym m.in.:

Górnictwo i kopalnictwo 1,64 0,25 0,10 0,03 0,02 2,04

Przetwórstwo przemysłowe 342,17 30,26 7,57 1,56 0,26 381,82

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 2,06 0,72 0,50 0,11 0,06 3,45

Budownictwo 345,55 12,65 2,14 0,23 0,03 360,6

Handel i naprawy 1168,59 27,29 3,44 0,34 0,04 1199,7

Hotele i restauracje 107,63 4,14 0,28 0,02 – 112,07

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 265,36 3,62 0,69 0,23 0,04 269,94

Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 530,82 11,91 2,92 0,33 0,06 546,0

Pośrednictwo finansowe 125,95 1,33 0,28 0,04 0,03 127,63

Tab. 2. Podział przedsiębiorstw w Polsce według liczby pracujących oraz sekcji PKD w 2003 r.
(w tys.)

Źródło: opracowanie własne6).

Wyszczególnienie 0–9 10–49 50–249 250–999
1000

i więcej Ogółem

z 2,6 tys. w 1999 r. do 1,7 tys. w 2003 r., co związane
było z dalszą restrukturyzacją i prywatyzacją przed-
siębiorstw tego sektora.

Analizując przedsiębiorstwa pod względem ich
wielkości można zaobserwować tendencję wyraźnej
dominacji przedsiębiorstw grupy MŚP. Należy zauwa-
żyć, że ustawa z 19 listopada 1999 r. „Prawo działal-
ności gospodarczej” (Dz.U. nr 101, poz. 1178) regulu-
je pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa. Przyj-
mując za kryterium liczbę zatrudnionych w przedsię-
biorstwie średniorocznie osób przyjmuje się następu-
jące grupy podziału przedsiębiorstw:
� mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 do 9 pra-
cowników;
� małe przedsiębiorstwa, zatrudniające 10–49 pra-
cowników;

� średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające 50–249
pracowników oraz
� duże przedsiębiorstwa, zatrudniające więcej niż
249 pracowników.

W latach 1999–2003 wśród wszystkich przedsię-
biorstw działających w Polsce największą grupę sta-
nowiły mikroprzedsiębiorstwa, tj. około 95% ogółu
przedsiębiorstw5). W tabeli 2 przedstawiono dane
statystyczne dotyczące podziału przedsiębiorstw
w 2003 r. według liczby pracujących oraz sekcji PKD.

Jak wynika z danych, zawartych w tabeli 2, naj-
większą liczbę przedsiębiorstw według sekcji PKD
(Polska Klasyfikacja Działalności) w 2003 r. stanowią
przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i naprawa-
mi, bo blisko 1/3 ogółu przedsiębiorstw w Polsce.
Liczną grupę reprezentują także przedsiębiorstwa

,
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zajmujące się obsługą nieruchomości, wynajmem,
nauką i usługami związanymi z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – około 15% ogółu przedsię-
biorstw, przedsiębiorstwa zaliczane do grupy przed-
siębiorstw przetwórstwa przemysłowego – około 11%
oraz zaliczane do sekcji budownictwa – około 10%.
Najmniejsza liczba przedsiębiorstw wśród wyróżnio-
nych działa w sekcji górnictwa i kopalnictwa – zaled-
wie 2 tys. przedsiębiorstw. Dane te wskazują, że naj-
większa liczba przedsiębiorstw w Polsce to przedsię-
biorstwa zajmujące się szeroko rozumianą działalno-
ścią usługową.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw
w Polsce

okonując analizy sytuacji finansowej przed-
siębiorstw w Polsce zastosowano podział
przedsiębiorstw według liczby pracujących,

wyróżniając przedsiębiorstwa małe (10–49 pracowni-
ków), średnie (50–249 pracowników) i duże (powyżej
249 pracowników). W tabeli 3 przedstawiono podsta-
wowe dane finansowe przedsiębiorstw w Polsce za lata
1999–2003 według ich wielkości.

Przedstawione dane finansowe przedsiębiorstw
dotyczą: przychodów i kosztów z całokształtu działal-
ności, wyniku finansowego brutto i netto, stopy ren-
towności aktywów oraz udziału jednostek rentownych.

W latach 1999–2002 we wszystkich grupach wy-
szczególnionych przedsiębiorstw, tj. małych, średnich
i dużych, zaobserwowano niski, a nawet ujemny po-
ziom rentowności. Dopiero w 2003 r. sytuacja w tym
zakresie uległa pewnej poprawie. Wszystkie wyróżnio-
ne grupy przedsiębiorstw wykazały bowiem zyski net-
to. Przedsiębiorstwa duże, które w latach 1999–2002
były deficytowe, w 2003 r. prezentowały już najlepsze
wyniki spośród badanych grup przedsiębiorstw. Po-
prawa w tym zakresie była niewątpliwie skutkiem lep-
szej koniunktury gospodarczej w Polsce.

Wyraźny wzrost wartości przychodów w latach
1999–2003 odnotowano w grupie dużych przedsię-
biorstw, natomiast w przypadku pozostałych grup, tj.
małych i średnich przedsiębiorstw, występowały pew-
ne wahania w tym zakresie. W małych przedsiębior-
stwach przychody systematycznie rosły w latach 1999–
2001, po czym w 2002 r. ich wartość uległa zmniejsze-
niu i dopiero w 2003 r. ponownie wzrosła. W przed-
siębiorstwach średniej wielkości przychody rosły w la-

Przychody z całokształtu działalności (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 206,7 224,8 228,9 224,8 225,4

Przedsiębiorstwa średnie 316,1 363,4 355,7 352,9 386,2

Przedsiębiorstwa duże 548,3 615,9 628,7 647,8 710,5

Koszty całokształtu działalności (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 202,2 222,1 227,2 225,4 212,1

Przedsiębiorstwa średnie 308,2 352,1 350,6 348,4 378,1

Przedsiębiorstwa duże 547,0 609,5 628,3 645,7 688,9

Wynik finansowy brutto (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 4,6 2,7 1,7 -0,4 11,1

Przedsiębiorstwa średnie 8,0 11,4 5,2 4,6 8,2

Przedsiębiorstwa duże 2,4 6,6 0,5 2,3 21,8

Wynik finansowy netto (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 2,0 0,8 -0,2 -1,7 9,4

Przedsiębiorstwa średnie 3,5 5,8 1,5 1,7 4,9

Przedsiębiorstwa duże -4,5 -0,3 -5,0 -3,1 12,8

Stopa rentowności aktywów (%)

Przedsiębiorstwa małe 1,48 0,52 -0,11 -1,01 5,80

Przedsiębiorstwa średnie 1,47 2,18 0,54 0,62 1,59

Przedsiębiorstwa duże -0,92 -0,05 -0,89 -0,52 1,93

Udział jednostek rentownych (%)

Przedsiębiorstwa małe 67,1 64,1 63,3 65,7 67,8

Przedsiębiorstwa średnie 68,6 67,5 66,2 68,1 69,9

Przedsiębiorstwa duże 64,8 66,0 63,4 67,2 74,6

Tab. 3. Dane finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999–2003

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce 2004, MGPiPS, Warszawa 2004, s. 89 [na podstawie PONTINFO na bazie F-02
(1999–2002) oraz CISG na bazie GUS F-01 (2003)].
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tach 1999–2000, po czym ich wartość do 2002 r. mala-
ła, osiągając ostatecznie stosunkowo wysoką wartość
w 2003 r. – 386 mld zł.

Pozytywnym zjawiskiem są z pewnością dane do-
tyczące udziału jednostek rentownych w ogólnej licz-
bie przedsiębiorstw.  W grupie małych przedsiębiorstw
wartość tego wskaźnika w latach 1999–2003 utrzymy-
wała się w przedziale 63,3%–67,8%, w przedsiębior-
stwach średniej wielkości wskaźnik ten osiągał wiel-
kość 66,2%–69,9%, a w grupie dużych przedsiębiorstw
63,4%–74,6%.Wyniki te świadczą o tym, że w każdej
z analizowanych klas wielkości przedsiębiorstw ponad
połowa to były jednostki rentowne, które przynosiły
zyski.

W tabeli 4 przedstawiono podstawowe dane doty-
czące zadłużenia i płynności finansowej przedsię-

biorstw w Polsce, ujęte w podziale według wielkości
przedsiębiorstw.

Z analizy danych zebranych w tabeli 4 w badanym
okresie lat 1999–2003 można zauważyć wyraźny
wzrost zobowiązań długo- i krótkoterminowych w gru-
pie przedsiębiorstw dużych z 227,5 mld zł w 1999 r.
do poziomu 289,0 mld zł w 2003 r (wzrost o 27%).
Dość duży wzrost w tym zakresie odnotowano także
w grupie przedsiębiorstw średniej wielkości z pozio-
mu 114,9 mld zł w 1999 r. do poziomu 143,2 mld zł
w 2003 r. (wzrost o 25%), zaś najmniejszy w grupie
małych przedsiębiorstw z 73,8 mld zł w 1999 r. do
83,7 mld zł w 2003 r. (wzrost o 13%). W strukturze
zobowiązań w latach 1999–2003 nie zaszły znaczące
zmiany, gdyż w całym okresie dominującą ich część
stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Udział zo-

Zobowiązania krótkoterminowe (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 52,2 58,4 62,5 66,1 60,8

Przedsiębiorstwa średnie 78,5 90,5 94,5 94,5 99,7

Przedsiębiorstwa duże 154,8 173,3 178,3 191,1 175,3

Zobowiązania długoterminowe (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 21,6 24,9 25,6 27,1 22,9

Przedsiębiorstwa średnie 36,4 37,2 35,9 32,8 43,5

Przedsiębiorstwa duże 72,7 85,7 102,0 101,6 113,7

Udział zobowiązań długoterminowych
w wartości ogółem (%)

Przedsiębiorstwa małe 29,3 29,9 29,0 29,1 27,4

Przedsiębiorstwa średnie 31,7 29,2 27,5 25,7 30,4

Przedsiębiorstwa duże 32,0 33,1 36,4 34,7 39,3

Współczynnik długu (zobowiązania /aktywa)

Przedsiębiorstwa małe 0,60 0,61 0,63 0,59 0,52

Przedsiębiorstwa średnie 0,56 0,54 0,53 0,51 0,47

Przedsiębiorstwa duże 0,53 0,55 0,58 0,57 0,44

Zobowiązania/ kapitał własny

Przedsiębiorstwa małe 1,48 1,59 1,69 1,42 1,59

Przedsiębiorstwa średnie 1,25 1,20 1,14 1,03 1,04

Przedsiębiorstwa duże 1,13 1,24 1,38 1,30 1,22

Wskaźnik płynności

Przedsiębiorstwa małe 0,99 0,94 0,90 1,05 1,18

Przedsiębiorstwa średnie 0,93 0,98 0,97 1,15 1,21

Przedsiębiorstwa duże 0,85 0,81 0,78 1,01 1,20

Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej

Przedsiębiorstwa małe 0,71 0,68 0,65 0,77 0,86

Przedsiębiorstwa średnie 0,66 0,69 0,70 0,83 0,88

Przedsiębiorstwa duże 0,58 0,57 0,56 0,74 0,86

Tab. 4. Dane bilansowe oraz wskaźniki zadłużenia i płynności przedsiębiorstw w Polsce w latach
1999–2003

Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce 2004, MGPiPS, Warszawa 2004, s. 94, 95 [na podstawie PONTINFO na bazie F-02
(1999–2002) oraz CISG na bazie GUS F-01 (2003)].

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

,



18 przegląd

bowiązań długoterminowych kształtował się general-
nie na poziomie około 30% dla małych i średnich przed-
siębiorstw. W przypadku dużych przedsiębiorstw
udział zobowiązań długoterminowych w wartości ogó-
łem kształtował się na poziomie 32,0%–39,3%.

Współczynnik długu, wyrażony relacją zobowiąza-
nia/aktywa, obrazuje strukturę finansową majątku
przedsiębiorstw. W latach 1999–2003 największą war-
tość współczynnik ten osiągnął w grupie małych przed-
siębiorstw – 0,60 w 1999 r. oraz 0,52 w 2003 r., zaś
najniższą jego wartość odnotowano w grupie przed-
siębiorstw dużych 0,53 w 1999 r. oraz 0,44 w 2003 r.
Poziom ten (0,44–0,63) nie odbiega od wartości przyj-
mowanych za optymalne dla przedsiębiorstw. Jednak-
że utrzymywanie się tendencji wzrostowej wskaźnika
w dłuższym okresie należy ocenić negatywnie; może
to skutkować wzrostem liczby przedsiębiorstw o za-
chwianej płynności oraz niezdolnych do obsługi swe-
go długu.

Wskaźniki płynności w grupie badanych przedsię-
biorstw utrzymywały się na poziomie poniżej wielko-
ści uznawanej za optymalną. W latach 1999–2002 duże
przedsiębiorstwa wykazywały najniższą wartość
wskaźników płynności w porównaniu do małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W 2003 r. odnotowano pewną
poprawę w tym zakresie w grupie wszystkich wyróż-
nionych grup przedsiębiorstw.

W tabeli 5 zebrano podstawowe dane dotyczące
działalności eksportowej i inwestycyjnej przedsię-
biorstw w Polsce w latach 1999–2003.

Z danych, zawartych w tabeli 5 wynika, że wśród
wyróżnionych grup przedsiębiorstw najmniejszy
udział sprzedaży eksportowej w przychodach netto

cechował małe firmy. Jest to niewątpliwie związane
z działalnością lokalną, regionalną, czy krajową wśród
tych przedsiębiorstw. W grupie przedsiębiorstw śred-
niej i dużej wielkości udział ten sukcesywnie zwięk-
szał się. Wśród przedsiębiorstw średniej wielkości
wyniósł on 5,0%–11,9%, a wśród dużych przedsię-
biorstw 13,0%–18,9%. Najwyższą dynamikę sprzeda-
ży w tych przedsiębiorstwach odnotowano w latach
2002–2003. Wzrost sprzedaży eksportowej to także
niewątpliwie konsekwencja dokonujących się proce-
sów globalizacyjnych gospodarki światowej, a także
postępującej integracji Polski z Unią Europejską.

Analizując aktywność inwestycyjną przedsię-
biorstw w Polsce można zaobserwować zbliżone ten-
dencje we wszystkich grupach wielkości przedsię-
biorstw. W latach 1999–2000 inwestycje utrzymywa-
ły się na stabilnym poziomie, jednakże w 2001 r. do-
szło do ich załamania. W latach 2001–2003 wartość
nakładów inwestycyjnych utrzymywała się na podob-
nym poziomie w wybranych grupach wielkości przed-
siębiorstw. W wartościach bezwzględnych największe
nakłady inwestycyjne były ponoszone wśród dużych
przedsiębiorstw: 50,8 mld zł w 1999 r. i 41,7 mld zł
w 2003 r. Najbardziej dotkliwie spadek nakładów in-
westycyjnych został odnotowany wśród małych przed-
siębiorstw, gdzie jego wartość spadła o blisko 30%
(z 10,7 mld zł w 1999 r. do 7,6 mld zł w 2003 r.).

Podsumowanie

okonany przegląd statystycznych materiałów
źródłowych za lata 1999–2003 z zakresem
zmian strukturalnych przedsiębiorstw w Pol-

Udział sprzedaży eksportowej w przychodach netto [%]

Przedsiębiorstwa małe 4,0 3,0 4,0 6,0 7,3

Przedsiębiorstwa średnie 5,0 6,0 7,0 9,0 11,9

Przedsiębiorstwa duże 13,0 14,0 14,0 16,0 18,9

Dynamika sprzedaży eksportowej [%]

Przedsiębiorstwa małe 423,0 83,7 109,4 209,8 121,6

Przedsiębiorstwa średnie 105,8 140,3 102,9 144,5 143,9

Przedsiębiorstwa duże 109,5 121,7 100,5 120,1 126,1

Wartość nakładów inwestycyjnych* (mld zł)

Przedsiębiorstwa małe 10,7 11,9 8,3 7,6 7,6

Przedsiębiorstwa średnie 22,5 21,7 15,9 15,5 15,3

Przedsiębiorstwa duże 50,8 52,0 43,0 42,4 41,7

Wartość nakładów inwestycyjnych na 1 przedsiębiorstwo
[tys. zł]

Przedsiębiorstwa małe 369,0 407,1 257,2 269,1 287,0

Przedsiębiorstwa średnie 1593,3 1555,5 1195,1 1200,6 1161,2

Przedsiębiorstwa duże 15 855,2 16 851,9 15 195,5 15 451,3 15 944,0

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Tab. 5. Wskaźniki działalności eksportowej i aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce
w latach 1999–2003

* razem z używanymi środkami trwałymi.
Źródło: opracowanie własne7).
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sce oraz zmian ich sytuacji finansowej umożliwia wła-
ściwy pogląd na istotę zaistniałych zmian organiza-
cyjno-prawnych, sektorowych, w rodzajach prowadzo-
nych działalności oraz w sytuacji finansowej przed-
siębiorstw.

I tak na przykład w latach 1999-2003 następował
systematyczny wzrost ogólnej liczby przedsiębiorstw
od 3039,45 tys. w 1999 r. do 3581,59 tys. w 2003 r., co
stanowi przyrost ilościowy przedsiębiorstw o około
18%, w tym liczbowo przede wszystkim w grupie „za-
kłady osób fizycznych” z 2417,7 tys. w 1999 r. do
2795,9 tys. w 2003 r. Świadczyć to może z jednej stro-
ny o zaistnieniu sprzyjających warunków do powsta-
wania nowych przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony
o podejmowanych próbach samodzielnego prowadze-
nia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, nie
znajdujące zatrudnienia na bardzo ograniczonym ryn-
ku pracy. Z analizy ilościowej przedsiębiorstw działa-
jących w 2003 r. w różnych dziedzinach gospodarczych
wynika, że około 1/3 ogółu przedsiębiorstw w Polsce
funkcjonowało w handlu i usługach. Stosunkowo licz-
ne grupy reprezentowały w kolejności przedsiębior-
stwa zajmujące się obsługą nieruchomości, wynajmem,
nauką i usługami związanymi z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – około 15% ogółu przedsię-
biorstw, przetwórstwem przemysłowym – około 11%
oraz budownictwem – około 10%. Najmniejsza grupę
stanowiły przedsiębiorstwa działające w górnictwie
i kopalnictwie – około 0,057% ogółu przedsiębiorstw.
Dane te świadczą o tym, że w Polsce dominują ilościo-
wo przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą
działalnością usługową.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w la-
tach 1999–2003 była zróżnicowana. Wprawdzie we
wszystkich grupach przedsiębiorstw, tj. małych, śred-
nich i dużych ponad 60% stanowiły przedsiębiorstwa
rentowne, to jednak uwagę zwraca stosunkowo duży
udział przedsiębiorstw nierentownych. Dobrym sygna-
łem w tym zakresie jest zaobserwowany w latach
2002–2003 wzrost udziału ilościowego przedsiębiorstw

rentownych we wszystkich grupach przedsiębiorstw,
przy czym największy w grupie dużych przedsię-
biorstw. Wskazuje to na ogólną poprawę sytuacji fi-
nansowej przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach.
Świadczy o tym również zauważalny wzrost udziału
sprzedaży eksportowej w przychodach netto oraz dy-
namiki sprzedaży eksportowej we wszystkich grupach
przedsiębiorstw. Nieco niepokojącym zjawiskiem jest
zmniejszająca się w ostatnich latach bezwzględna
wartość nakładów inwestycyjnych we wszystkich gru-
pach przedsiębiorstw, może się to bowiem odbić nie-
korzystnie na ich dalszym rozwoju.

mgr Barbara Siuta
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
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Z kwestią zarządzania strukturą zadłużenia przed-
siębiorstwa wiąże się między innymi problem kom-
pleksowego modelu wyboru źródeł finansowania ob-
cego. Opracowanie tej podstawy teoretycznej może
stanowić istotny krok w kierunku rozpoznania nowych
źródeł wartości firmy na podstawie oceny finansowa-
nia zarówno działalności bieżącej, jak i realizowanych
projektów inwestycyjnych. Finansowanie to jest moż-
liwe poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych
(dług bezpośredni) i/lub zaciągnięcie kredytu banko-
wego (dług pośredni).

Maciej Stradomski

Zarządzanie strukturą
zadłużenia przedsiębiorstwa
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

W książce autor poruszył następujące zagadnienia:
� charakterystykę oraz porównanie instrumentów fi-
nansowania pośredniego, � wpływ analizowanych in-
strumentów dłużnych na poziom kosztów bankruc-
twa i kosztów agencji, � analizę sytuacji rynku instru-
mentów finansowania bezpośredniego w USA, Unii
Europejskiej i Polsce, � relację przedsiębiorstwa z in-
stytucjami finansowymi wraz z jej wyceną, � klasyfi-
kację czynników makroekonomicznych, branżowych
i wewnętrznych, decydujących o preferowanej struk-
turze źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa.
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Uzasadnienie i istota badania

ciągu minionych piętnastu lat równolegle
z transformacją gospodarki polskiej zachodził
proces jej integrowania się z międzynarodo-

wym otoczeniem gospodarczym. O ile transformacja
w gospodarkę rynkową jest procesem o ograniczonym
horyzoncie czasowym, o tyle integracja z gospodarką
międzynarodową jest procesem, który nigdy nie po-
winien się zakończyć. Stąd zrozumiała staje się ko-
nieczność przesunięcia akcentów badawczych z pro-
blematyki transformacji na problematykę internacjo-
nalizacji i globalizacji. Internacjonalizacja i globaliza-
cja to podstawowe przejawy postępującego włączania
się gospodarki polskiej do gospodarki światowej.

W tradycji teoretycznej właściwej szeroko rozumia-
nym naukom ekonomicznym internacjonalizację i glo-
balizację można odnosić zarówno do poziomu całych
gospodarek narodowych, jak i do ich podstawowych
elementów, czyli przedsiębiorstw. W niniejszym arty-
kule, podobnie jak i w całym wspomnianym tutaj pro-
jekcie badawczym, uwaga została skupiona na pozio-
mie przedsiębiorstwa. Można wskazać trzy argumen-
ty przemawiające za przyjęciem takiej perspektywy
badawczej.

Pierwszy argument uzasadniający to posunięcie
wynikał z faktu, że przedsiębiorstwa są podstawo-
wymi aktorami w procesach konkurencji międzyna-
rodowej – to firmy zdobywają pozycje konkurencyj-
ne, budują odpowiednie do warunków potencjały kon-
kurencyjne, a także stosują określone strategie kon-
kurencyjne posługując się stosownymi instrumenta-
mi konkurowania. Główną areną międzynarodowej
walki konkurencyjnej są poszczególne rynki branżo-
we, na których rywalizują przedsiębiorstwa z różnych
krajów.

Drugi argument nawiązywał do aktualnego stanu
badań i wiedzy w zakresie międzynarodowych zacho-
wań przedsiębiorstw. Przyspieszenie procesów postę-
pu technicznego, możliwości stwarzane przez rozwój
technologii informacyjnych, „kalifornizacja” potrzeb,
chęć osiągnięcia korzyści skali itp. czynniki powodują,
że warunki rynkowe wymuszają na firmach dokony-

Zachowania przedsiębiorstw
lokalnych a ekspansja
inwestorów zagranicznych
w Polsce

Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat,
Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak

wanie ekspansji zagranicznej1). Ekspansja ta przybie-
ra różne formy – od eksportu poprzez różne odmiany
kooperacji kapitałowej i niekapitałowej, do podejmo-
wania samodzielnej działalności gospodarczej na ryn-
kach zagranicznych. Zagadnienia te są dość dobrze
zbadane i opisane w różnych teoriach internacjonali-
zacji firmy. Oczywiście cały czas występuje uzasad-
nienie kontynuacji i aktualizacji badań w tej dziedzi-
nie. Ważną cechą współczesnej konkurencji między-
narodowej jest szybki wzrost znaczenia zagranicznych
inwestycji bezpośrednich. Zjawisko to na poziomie
mikroekonomicznym analizowane jest przede wszyst-
kim w licznych teoriach zajmujących się zachowania-
mi przedsiębiorstw międzynarodowych, wielonarodo-
wych, ponadnarodowych itp. W przypadku gospodar-
ki polskiej, która jest nie tyle stroną dokonującą za-
granicznych inwestycji bezpośrednich, ile przede
wszystkim biorcą tych inwestycji, podstawowe zna-
czenie ma dobre rozpoznanie teoretyczne rzeczywi-
stości gospodarczej – strategii firm polskich wobec in-
westorów zagranicznych i wypracowanie zaleceń pod
adresem strategii przedsiębiorstw i polityki gospodar-
czej. Z rozeznania zespołu badawczego wynika, że stan
wiedzy w tej dziedzinie nie jest szczególnie rozwinię-
ty. Istniejące modele teoretyczne oraz prowadzone
badania empiryczne odnoszą się przede wszystkim do
inwestorów zagranicznych wchodzących na rynek pol-
ski. Zachowania inwestorów zagranicznych są anali-
zowane przez pryzmat motywów ekspansji na rynek
polski (poszukiwanie rynku, poszukiwanie obniżki
kosztów, poszukiwanie efektywności, poszukiwanie
źródeł zaopatrzenia), pod kątem liczby etapów klasycz-
nego procesu internacjonalizacji, przez które przeszła
firma wchodząca na dany rynek, a także z punktu
widzenia trudności napotykanych w Polsce. Mniej
liczne są analizy nawiązujące do podejścia sieciowego
(network approach) oraz do teorii kosztów transak-
cyjnych zastosowanej do wyjaśnienia ekspansji zagra-
nicznej przedsiębiorstw. Nie ma natomiast prawie
wcale opracowań przedstawiających od strony teore-
tycznej i badających praktyczne aspekty strategii firm
polskich, które zetknęły się z inwestorami zagranicz-
nymi na rynku polskim.
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Wreszcie trzeci argument wynikał z profilu zain-
teresowań naukowych kierownika projektu i członków
zespołu badawczego. Ich dotychczasowy dorobek kon-
centruje się wokół zachowań przedsiębiorstw w go-
spodarce rynkowej, w tym w gospodarce kraju prze-
chodzącego transformację oraz strategii przedsię-
biorstw w biznesie międzynarodowym.

Podsumowując powyższe uwagi należy więc pod-
kreślić, że w większości dotychczas zrealizowanych
badań uwaga była zogniskowana najczęściej na zacho-
waniach firm prowadzących ekspansję w formie za-
granicznych inwestycji bezpośrednich. Zdecydowanie
mniej uwagi poświęcano natomiast strategiom firm
kraju goszczącego zagraniczne inwestycje bezpośred-
nie, przyjmowanym w obliczu ekspansji inwestorów
zagranicznych.

Ideę zrealizowanego projektu badawczego2) moż-
na streścić w następujący sposób. Jeśli rozważymy go-
spodarkę jakiegoś hipotetycznego kraju X, to łatwo
zauważyć, że w warunkach gospodarki otwartej, pro-
wadzącej w różnych formach współpracę z zagrani-
cą, dochodzi do konfrontacji strategii co najmniej
dwóch kategorii firm: � firm krajowych, � firm za-
granicznych.

Dla firm krajowych rynek lokalny jest zazwyczaj
rynkiem bazowym, podstawowym, który – historycz-
nie rzecz biorąc – był rynkiem pierwotnym prowadzo-
nej działalności. Firmy te, motywowane różnymi po-
budkami, mogą dokonywać ekspansji na rynki za-
graniczne, realizując własne strategie internacjona-
lizacji.

Dla firm zagranicznych dany rynek jest zazwyczaj
rynkiem wtórnej (w odniesieniu do ich rynku krajo-
wego) ekspansji, który jest „zagospodarowywany”
w drugiej kolejności. Firmy te realizują określone
strategie internacjonalizacji, wchodząc na dany rynek
i następnie prowadząc na nim rozwój działalności na
różne sposoby. Jedną z realizowanych strategii mo-
że być dokonywanie zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich.

Punkt ciężkości zainteresowań projektu badawcze-
go stanowiły więc procesy konfrontacji strategii firm
lokalnych kraju X (Polski) i firm zagranicznych wcho-
dzących na ten rynek w różnych formach, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na zagraniczne inwestycje
bezpośrednie. Akcent położony był na strategie firm
lokalnych. Główne zadanie badawcze sprowadzało się
do udzielenia odpowiedzi na trzy pytania:
� jakie strategie w obliczu ekspansji firm zagranicz-
nych firmy lokalne mogą realizować,
� jakie strategie realizują,
� jakie strategie powinny realizować?

Synteza uzyskanych wyników

dpowiedzi na pierwsze z postawionych py-
tań podporządkowano szeroko zakrojone
badania literaturowe, których efekty tutaj

pominiemy.
Odpowiedzi na drugie z powyższych pytań służyły

badania adresowane do firm polskich (lokalnych), któ-
re stanęły wobec wyzwań związanych z przyjęciem,
a więc wyborem i realizacją określonych zachowań
w stosunku do strategii ekspansji firm zagranicznych

na rynku polskim. Lista najważniejszych pytań ba-
dawczych, które analizowano w badaniu empirycznym
przedstawiała się następująco:
� jakie typy zachowań firm polskich (kraju goszczą-
cego) wobec inwestorów zagranicznych przeważają,
� jakie są efekty rywalizacji (kooperacji),
� jaka jest (była) wyjściowa konkurencyjność firm
krajowych wobec foreign invadors,
�  jakie zmiany w konkurencyjności firm kraju gosz-
czącego spowodowane są przez wejścia inwestorów
zagranicznych,
� jakie są mikro-, mezo- i makroekonomiczne kon-
sekwencje ekspansji foreign invadors?

Badanie empiryczne przeprowadzone w 2004 roku,
obejmujące 77 firm3) kraju goszczącego, czyli Polski,
należących do trzech branż (spożywcza, budowlana,
motoryzacyjna), dało podstawę do sformułowania ze-
stawu wniosków dotyczących badanych firm i ich oto-
czenia. Konkluzje te są następujące.
� Badane firmy są zgodne w kwestii nasilania się
procesu globalizacji, nie postrzegają go jako abstrak-
cyjnej tendencji, lecz dostrzegają wyraźnie przejawy
ich rosnącego w nim udziału; na uwagę zasługuje
przede wszystkim upodabnianie się rynków oraz
wzrost presji konkurencyjnej.
� Badane firmy uważają, że najbardziej istotnym
z ich punktu widzenia, dominującym przejawem obec-
ności konkurentów zagranicznych na rynku polskim
są zagraniczne inwestycje bezpośrednie w formie filii
i oddziałów oraz przejęć firm lokalnych – oznacza to,
że penetracja eksportowa rynku polskiego przestała
być w badanych branżach główną formą obecności
rywali zagranicznych na rynku polskim (wyjątkiem
jest tutaj branża motoryzacyjna).
� Badane firmy postrzegają, że podstawowym mo-
tywem zaangażowania się inwestorów zagranicznych
na rynku polskim był motyw zdobycia rynku (w przy-
padku branży motoryzacyjnej uznano, że równie istot-
nym motywem był motyw zdobycia dostępu do tań-
szych zasobów).
� W badanych latach (pięć lat: 2000–2004) nastąpił
w tendencji wzrost liczby konkurentów, a jednocze-
śnie mieliśmy do czynienia ze wzrostem ich potencja-
łu konkurencyjnego; można więc mówić o występo-
waniu zjawiska wzrostu natężenia konkurencji.
� Bariery administracyjne nie są dominującymi ba-
rierami wejścia do badanych branż, ważniejsze są ba-
riery o podłożu ekonomicznym, takie jak: cena, zróż-
nicowanie produktów itp.
� Charakter stosunków panujących pomiędzy ry-
walami w branży jest dość skomplikowany i zróżnico-
wany; nie są to tylko i wyłącznie relacje konkurencyj-
ne; na przykład branża motoryzacyjna wyróżnia się
ponadprzeciętną skłonnością do zawiązywania więzi
kooperacyjnych, czego nie obserwuje się na szerszą
skalę w branży spożywczej.
� Dominującym typem konkurencji w branży bu-
dowlanej i motoryzacyjnej pozostaje konkurencja ce-
nowa, natomiast w branży spożywczej nastąpił zwrot
w kierunku wzrostu znaczenia konkurencji poprzez
zróżnicowanie.
� W nastawieniu przedsiębiorstw polskich do wejść
firm zagranicznych na rynek polski początkowo do-
minowały postawy rywalizacyjne, które z czasem czę- ,
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ściowo przekształciły się w strategie kooperacyjne oraz
w strategie poszukiwania niszy.
� Większość badanych firm polskich podała, że pod-
stawowym motywem dążenia do utrzymania przez nie
niezależności od kapitału zagranicznego była pozycja
zdobyta na rynku polskim i obawa przed jej erozją
(utratą tożsamości) poprzez wejście w bliższe związki
z kapitałem zagranicznym.
� Negatywnie ocenianymi aspektami obecności firm
z kapitałem zagranicznym na rynku polskim są: wpływ
na poziom bezrobocia oraz ograniczanie możliwości
ekspansji (dostępu do rynku) firm polskich, natomiast
pozytywny wpływ wejścia i działalności firm zagra-
nicznych na rynku polskim dostrzegany jest w obsza-
rach: dostępu do nowych technologii, innowacyjności
produktów, jakości i wydajności polskich firm oraz
kwalifikacji kadry kierowniczej.
� Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego nie
są postrzegane jako szczególnie wyróżniający się (za-
równo in plus, jak i in minus) uczestnicy branżowych
grup nacisku; w tym przypadku można raczej mówić
o znaczących umiejętnościach kapitału zagraniczne-
go w zakresie dostosowania się do warunków panują-
cych w Polsce, aniżeli o pozytywnym wpływie cywili-
zacyjnym i kulturowym rywali zagranicznych na zła-
godzenie niezbyt pozytywnych lokalnych obyczajów
w tej dziedzinie.
� W zakresie działań samorządu gospodarczego uwa-
gę zwracają bardzo duże oczekiwania po stronie przed-
siębiorstw pod jego adresem, którym jednakże towa-
rzyszy niska ocena realizacji funkcji spełnianych przez
samorząd; jest to sytuacja niepokojąca, gdyż nie zmie-
nia się ona znacząco praktycznie od początku trans-
formacji w Polsce.
� Badane firmy nie oczekują interwencji państwa
w pojedynczych przedsiębiorstwach oraz selektywnej
polityki przemysłowej adresowanej do wybranych
branż, jednocześnie jednak nie są zadowolone ze spo-
sobu wykorzystania większości stosowanych instru-
mentów polskiej polityki gospodarczej.
� W zakresie pozycji konkurencyjnej (mierzonej
udziałem w rynku i rentownością) w stosunku do
obecnych na polskim rynku rywali zagranicznych,
badane firmy oceniają się niżej od przeciętnego rywa-
la, ale jednocześnie demonstrują ofensywną postawę
przewidując poprawę tej pozycji w średnim okresie
(3 lata).
� W odniesieniu do potencjału konkurencyjnego naj-
słabiej w porównaniu do przeciętnego rywala zagra-
nicznego obecnego na polskim rynku badane przed-
siębiorstwa oceniają poziom swoich nakładów na ba-
dania i rozwój, finansowanie działalności bieżącej ze
środków obcych, wielkość firmy oraz możliwości fi-
nansowania działalności bieżącej firmy ze środków
własnych; najsilniejsze elementy potencjału badanych
firm w ich opinii to dopasowanie produktów/usług do
gustów polskich konsumentów oraz jakość; w ocenie
badanych podmiotów, za trzy lata niemal wszystkie
wyróżnione elementy potencjału konkurencyjnego
ulegną nieznacznej poprawie.
� Jeśli chodzi o instrumenty konkurowania (porów-
nanie z konkurentami zagranicznymi obecnymi na
rynku polskim), to wśród najniżej ocenianych przez
ogół badanych firm znajdują się: reklama i promocja

sprzedaży, częstotliwość wprowadzania nowych pro-
duktów oraz nowoczesność produktów/usług; ogół
badanych firm wśród wykorzystywanych instrumen-
tów konkurowania relatywnie najlepiej postrze-
ga: cenę, warunki dostaw oraz terminowość dostaw;
badane firmy wydają się świadome znaczenia starań
o wzmocnienie instrumentów konkurowania i prze-
widują, że za trzy lata poprawie, co najmniej do pozio-
mu konkurentów zagranicznych obecnych na polskim
rynku, ulegną wszystkie instrumenty wskazane jako
najsłabsze.
� Bardzo istotnym elementem strategii badanych
firm są powiązania kooperacyjne zarówno z partnera-
mi krajowymi, jak i z partnerami pochodzenia zagra-
nicznego; w przyszłości przewiduje się wzrost znacze-
nia powiązań kooperacyjnych, jednakże ze znaczącym
zróżnicowaniem znaczenia w przekroju poszczegól-
nych branż.
� Badane firmy odznaczają się dużym zakresem ak-
tywności w zakresie realizacji strategii przystosowaw-
czych do nowych warunków, w których przyszło im
lub przyjdzie działać; co do większości wyróżnionych
w kwestionariuszu badawczym działań przystosowaw-
czych stwierdzono, że działania te są już prowadzone
lub że planuje się ich podjęcie.

Implikacje dla firm, samorządu
gospodarczego i polityki gospodarczej

odpowiedzi na trzecie zadane na wstępie py-
tanie opracowano zestaw rekomendacji dla
strategii firm oraz, dodatkowo, zaleceń ad-

resowanych do samorządu gospodarczego i polityki
gospodarczej.

Przygotowane zalecenia pod adresem praktyki go-
spodarczej opierają się na dwóch podstawach. Pierw-
sza, szersza i nie wiążąca się bezpośrednio z przepro-
wadzonymi przez zespół badaniami empirycznymi,
stanowi nawiązanie do tych teorii i doktryn ekono-
micznych, które zdają się zdobywać we współczesnej
myśli ekonomicznej coraz większą popularność, a co
za tym idzie – stają się coraz częściej teoretycznymi
uzasadnieniami prowadzonej polityki ekonomicznej
lub stanowią podstawę strategii realizowanych przez
firmy. Drugim źródłem inspiracji do sformułowania
zawartych tutaj poglądów są wyniki badań empirycz-
nych przeprowadzonych w ramach relacjonowanego
projektu badawczego, a także inne obserwacje prak-
tyczne, prezentowane w prasie fachowej.

Jeśli chodzi o aspekt mikroekonomiczny prowadzo-
nych rozważań, to nawiązuje się do takich podstawo-
wych koncepcji i teorii przedsiębiorstwa, jak:
� zasobowa teoria przedsiębiorstwa (będąca jedną ze
szkół w ramach nurtu zarządzania strategicznego),
� koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczą-
cej się,
� koncepcja firmy w ramach ekonomii ewolucyjnej,
� koncepcje firmy w ramach nowej ekonomii insty-
tucjonalnej (teoria kosztów transakcyjnych, teoria
agencji, teoria praw własności),
� koncepcje strategii konkurencyjnej.

Jeśli chodzi natomiast o źródła inspiracji do roz-
ważań prowadzonych w odniesieniu do polityki gospo-
darczej realizowanej przez państwo, to należy wska-
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zać na doktrynę liberalną w wersji instytucjonalnej,
doktryny wspierania rynku oraz koncepcję liberalno-
instytucjonalnej polityki przemysłowej4).

Tytułem podsumowania zaleceń strategicznych
adresowanych do firm lokalnych w obliczu ekspansji
inwestorów zagranicznych na rynku polskim sformu-
łowano kilka uwag o charakterze bardziej ogólnym.
� Nie ma jednej najlepszej strategii, nie ma prostej
recepty na wybór optymalnej strategii firm krajowych
wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Potwier-
dzają się więc w tym przypadku zalecenia formułowa-
ne w ramach podejścia sytuacyjnego, zgodnie z któ-
rym najlepsza strategia w danych warunkach zależy
od wypadkowej (splotu) czynników sytuacyjnych. Prze-
noszenie jednych rozwiązań z danego kontekstu sy-
tuacyjnego do innego kontekstu jest obciążone wyso-
kim ryzykiem niepowodzenia.
� Badanie potwierdziło, że bardzo zróżnicowane stra-
tegie mogą prowadzić do osiągnięcia sukcesu. W jed-
nych przypadkach powiodło się firmom, które imito-
wały zachowania rywali zagranicznych, w innych prze-
wagę uzyskiwały firmy, które zdecydowały się na
otwartą walkę konkurencyjną, w jeszcze innych po-
wodzenie było udziałem firm, które zdecydowały się
na realizację strategii niecki.
� Cechą wspólną realizowanych strategii, które do-
prowadziły do sukcesu, było przywiązywanie dużej
wagi do ilości, jakości i struktury zasobów. Można więc
mówić o ogólnym zasobowym uwarunkowaniu dobrej
strategii. Bez odpowiednich co do ilości i jakości zaso-
bów trudno jest realizować strategie sukcesu.
� Można też zauważyć, że w niektórych przypadkach
bardzo dobre rezultaty przyniosła postawa firm ce-
chująca się dużą „odwagą strategiczną”. Można tak
określić sytuacje, w których a priori wydawałoby się,
że podejmowanie walki konkurencyjnej z silnymi ry-
walami zagranicznymi nie ma sensu. Niektóre firmy
zdecydowały się jednak na podjęcie wyzwania, jakim
była rywalizacja z międzynarodowymi gigantami,
i próba sił zakończyła się sukcesem, przynajmniej
w średniookresowej perspektywie.
� Z opisanych powyżej okoliczności można wyciągnąć
wniosek o bardziej optymistycznej wymowie – firmy
polskie w konfrontacji z rywalami (inwestorami) za-
granicznymi na rynku polskim nie stały ex definitio-
ne na straconej pozycji. W odniesieniu do przyszłości
należy więc zalecać podejmowanie odważniejszych
strategii, budowanych na bazie świadomie i skrupu-
latnie tworzonych przewag konkurencyjnych. Prze-
słanki do uzyskiwania przewagi kosztowo-cenowej
przez firmy zlokalizowane w Polsce będą utrzymywać
się jeszcze przez wiele lat, co powinno być atutem nie
bez znaczenia. Towarzyszyć temu powinna kontynu-
acja wysiłków nad poprawą ogólnego poziomu zarzą-
dzania, w tym zarządzania strategicznego. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że dostęp do niezłych zasobów
kadrowych oraz poprawa warunków infrastruktural-
nych stwarzać powinny solidną bazę do rozwijania
strategii sukcesu.
� Nasuwa się też postulat, aby szerzej stosować
strategię różnicowania; czasami inwestycja w rynek

i w markę dużo kosztuje, ale też daje dużo lepsze re-
zultaty.

Na zakończenie należy z całym naciskiem podkre-
ślić, że często spotykane postrzeganie relacji między
firmami lokalnymi a inwestorami zagranicznymi wy-
łącznie czy przede wszystkim w kategoriach walki (gra
o sumie zerowej, w której ktoś traci, a ktoś inny ko-
rzysta) jest jednostronne i nieuzasadnione, a ponadto
nie wytrzymuje próby konfrontacji z rzeczywistością.
Jak wykazały przeprowadzone badania, relacje te są
o wiele bardziej różnorodne i rodzą rozmaite konse-
kwencje. Firmy zagraniczne wchodzące jako inwesto-
rzy na rynek polski stają się firmami de facto polski-
mi – zatrudniają polskich pracowników, płacą na miej-
scu podatki, stają się konkurentami, kooperantami,
dostawcami i odbiorcami lokalnych przedsiębiorstw
itp. Firmy zagraniczne, jeśli tylko napotkają sprzyja-
jące warunki, również w przyszłości będą inwestować
i rozwijać się na miejscu. W tym sensie rozpatrywa-
nie relacji między zagranicznymi inwestorami a fir-
mami lokalnymi jako relacji specjalnych, traci częścio-
wo na znaczeniu. Zarówno polityka gospodarcza, jak
i działania samorządu gospodarczego nie powinny róż-
nicować instrumentów adresowanych do tych dwóch
kategorii firm.

prof. dr hab. Marian Gorynia,
dr Małgorzata Bartosik-Purgat,

dr Barbara Jankowska,
dr Radosław Owczarzak

Katedra Handlu Międzynarodowego
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki uzyska-
ne w ramach  realizacji projektu badawczego Komite-
tu Badań Naukowych pt. Strategie firm polskich wo-
bec ekspansji inwestorów zagranicznych (nr 2 H02D
011 24). Kierownikiem zespołu badawczego był prof.
dr hab. Marian Gorynia. Członkami zespołu byli po-
nadto: dr Małgorzata Bartosik-Purgat, dr Barbara
Jankowska, dr Radosław Owczarzak. Wszyscy są pra-
cownikami Katedry Handlu Międzynarodowego na
Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu.
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Wprowadzenie

arządzanie projektami w przedsiębiorstwie
jest praktycznym sposobem na wprowadza-
nie zmian w realizowanych procesach wy-

twórczych lub usługowych. W przedsiębiorstwie zo-
rientowanym na procesy projekty są realizowane obok
jego podstawowej działalności operacyjnej. W takim
przedsiębiorstwie projekt wywołuje zazwyczaj konflikt
z jego normalnym funkcjonowaniem. Wynika to z opo-
ru wobec zmian, jakie projekt wprowadza. Pojawia się
zatem zaburzające oddziaływanie projektu na pracę
przedsiębiorstwa i im bardziej jest ono zorientowane
na procesy, tym większy jest konflikt związany z re-
alizacją procesu zarządzania projektem.

W przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy
należy tworzyć w systemie zarządzania przedsiębior-
stwem korzystne warunki do zarządzania projekta-
mi. Zbiór korzystnych warunków do realizacji projek-
tów można określić jako system zarządzania projek-
tami. W artykule zostanie zaprezentowana pewna kon-
cepcja takiego systemu bazująca na rozwiązaniach
praktycznych, która przez autorów artykułu została
zastosowana w kilku dużych przedsiębiorstwach jed-
no – i wielozakładowych.

Model procesu zarządzania projektami

ystem zarządzania projektami w przedsię-
biorstwie w ujęciu procesowym opiera się na
czteroetapowym modelu zobrazowanym na

rys. 1.
W modelu tym wyróżnia się następujące etapy.

� Etap 1 – Ustanowienie projektu
Etap ten ma na celu określenie wymogów projektu,
powołanie kierownika projektu, ustanowienie zespo-
łu projektowego i  przygotowanie go do pracy.
� Etap 2 – Planowanie projektu
Etap ten obejmuje następujące działania: określenie
zadań do realizacji w projekcie, czyli struktury podzia-
łu pracy, opracowanie harmonogramu realizacji za-
dań i terminu osiągania celu projektu, określenie
punktów kontrolnych w harmonogramie, czyli kamie-
ni milowych, przydzielenie zasobów do zadań, czyli
alokacja zasobów, opracowanie budżetu projektu
i analiza ryzyka projektu.

� Etap 3 – Realizacja i monitorowanie pro-
jektu
Etap ten polega na wykonywaniu zadań, które zosta-
ły ustalone na etapie planowania projektu. Następuje
kontrola realizacji projektu z uwagi na zgodność z pla-
nem harmonogramu, budżetem i planem wykorzysta-
nia zasobów.
� Etap 4 – Zamknięcie projektu
Etap ten ma na celu zakończenie prac związanych
z realizacją projektu i ich rozliczenie. Sporządza się
zazwyczaj raport końcowy z realizacji projektu.

System zarządzania projektami
w przedsiębiorstwie

ystem zarządzania projektami w przedsię-
biorstwie tworzą: � dyrektor projektów, �
biuro projektów, � kierownik projektów (kie-

rownicy projektów), � zespół projektowy (zespoły pro-
jektowe).

Wzajemne relacje pomiędzy powyższymi elemen-
tami systemu zarządzania projektami (SZP) w przed-
siębiorstwie zostały zobrazowane na rys. 2 i krótko
scharakteryzowane poniżej.

Dyrektor projektów pełni funkcję głównego ko-
ordynatora projektów realizowanych w przedsiębior-
stwie. Powinna to być osoba z kierownictwa przedsię-
biorstwa. Jego rolą jest ustanawianie projektów, wy-
znaczanie kierowników projektów, akceptacja składów
zespołów projektowych, wspieranie kierowników pro-
jektów w dostępie do zasobów przedsiębiorstwa, usta-
nawianie formy monitorowania i kontroli realizacji
projektów, okresowe przedstawianie kierownictwu
przedsiębiorstwa informacji odnośnie do realizowa-
nych projektów.

Biuro projektów pełni funkcję wspomagającą dla
dyrektora projektów i równocześnie dla kierowników
projektów. Wspiera dyrektora projektów – biuro pro-
jektów gromadzi informacje o przygotowywanych i re-
alizowanych projektach w formie zorganizowanego
monitoringu projektów oraz prowadzi archiwum o pro-
jektach zrealizowanych. Do wspierania działalności
kierowników projektów biuro projektów dostarcza
wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz opra-
cowuje i wdraża standardy postępowania w procesie
zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

System zarządzania projektami
w przedsiębiorstwie
wielozakładowym

Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski
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Kierownik projektu jest w pełni odpowiedzial-
ny za przygotowanie i realizację projektu. Jego zada-
niem jest utworzenie zespołu projektowego i kiero-
wanie nim, tzn. organizowanie i koordynacja pracy
poszczególnych jego członków. Na etapie realizacji
projektu jego zadaniem jest kontrola realizacji pro-
jektu.

Zespół projektowy jest powoływany przez kie-
rownika projektu w celu wykonania prac w ramach
przygotowania projektu, a następnie jego realizacji.
Każdy z członków zespołu projektowego powinien
posiadać wysokie umiejętności merytoryczne w przed-
miocie projektu oraz zdolność do współpracy z inny-
mi członkami zespołu.

Rys. 1. Model procesu zarządzania projektami
Źródło: opracowanie własne publikowane w pracy [2].

Rys. 2. System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne publikowane w pracy [3].

,
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Rys. 3. System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym na szczeblu zakładu
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony schematycznie na rys. 2 system
zarządzania projektami w przedsiębiorstwie jest moż-
liwy do zastosowania w przedsiębiorstwie, w którym
nie wydziela się zakładów w jego strukturze organi-
zacyjnej. Możliwy jest zatem do zastosowania w ra-
mach struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa.

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada strukturę organi-
zacyjną wielozakładową, czyli dywizjonalną, w syste-
mie zarządzania projektami powinny występować
elementy w odniesieniu do poszczególnych zakładów
i w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa. W takim
przypadku należy ustanowić dyrektora projektów
w zakładzie (rys. 3) oraz dyrektora projektów w przed-
siębiorstwie (rys. 4).

Biuro projektów powoływane tylko na szczeblu
przedsiębiorstwa powinno ustanowić system monito-
rowania projektów odrębnie dla projektów realizowa-
nych w zakładzie i odrębnie dla projektów realizowa-
nych na szczeblu przedsiębiorstwa.

Funkcjonowanie systemu zarządzania projektami
w przedsiębiorstwie nie byłoby możliwe bez ustano-
wienia odpowiednich procedur dla każdego z etapów

procesu zarządzania projektami, które zostały przed-
stawione na rys. 1.

W systemie zarządzania projektami wyróżniamy
cztery procedury główne odpowiadające kolejnym eta-
pom modelu procesu zarządzania projektem, którymi
są procedury:
� ustanowienia projektu P1,
� planowania projektu P2,
� realizacji i monitorowania projektu P3,
� zamknięcia projektu P4.

Zestaw procedur głównych uzupełniony jest o ze-
staw procedur szczegółowych, którymi są procedury:
� utworzenia zespołu projektowego P1.1,
� opracowania harmonogramu projektu P2.1,
� wykorzystania zasobów w projekcie P2.2,
� opracowania budżetu projektu P2.3,
� wykorzystania narzędzia informatycznego w zarzą-
dzaniu projektem P2.4,
� wyłaniania wykonawców zadań w projekcie P2.5,
� kontroli realizacji projektu 3.1.

Każda z wymienionych procedur opisuje sposób
postępowania osób i jednostek biorących udział w pro-
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jekcie oraz realizowane przez nich funkcje. Zostały one
szczegółowo zaprezentowane w pracy [4].

Podsumowanie

� W przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy na-
leży tworzyć w systemie zarządzania przedsiębior-
stwem korzystne warunki do zarządzania projekta-
mi. Takie korzystne warunki można ująć w postaci
systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
� System zarządzania projektami w przedsiębior-
stwie wielozakładowym tworzą: dyrektor projektów
w przedsiębiorstwie, dyrektorzy projektów w zakła-
dach, kierownicy projektów, zespoły projektowe.
� Istotnym wsparciem dla projektów realizowanych
w przedsiębiorstwie powinna być niewielka jednost-
ka organizacyjna pod nazwą „Biuro projektów”. Może
ona spełniać funkcję doradczą, wykonawczą i kon-
trolną, przy czym w przedsiębiorstwie wielozakłado-
wym należy zwrócić szczególną uwagę na  jego funk-
cję doradczą w zakresie projektów realizowanych
w poszczególnych zakładach.
� Funkcjonowanie systemu zarządzania projektami
w przedsiębiorstwie wielozakładowym umożliwia sto-
sowanie wielu procedur, które opisują sposób postę-
powania osób i jednostek organizacyjnych przedsię-

biorstwa biorących udział w projekcie oraz realizowa-
ne przez nie funkcje.

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
dr inż. Seweryn Tchórzewski

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
i Organizacji Produkcji
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Rys. 4. System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym na szczeblu przed-
siębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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Planując reformę systemu podatkowego, możemy
wskazać na pewne teoretyczne wymagania dobrego
systemu podatkowego. Współcześnie system podatko-
wy powinien uwzględniać następujące kwestie (za-
sady)1):
� zasadę korzyści – oznaczającą, że ludzie powinni
płacić podatki proporcjonalnie do korzyści, które osią-
gają z konsumpcji dóbr publicznych;
� zasadę możliwości zapłaty – oznaczającą, że wy-
sokość podatku powinna być uzależniona od możli-
wości jego zapłaty przez podatnika;
� sprawiedliwość poziomą – oznaczającą równe
traktowanie osób, które znajdują się w takiej samej
sytuacji („równi powinni być traktowani równo”);
� sprawiedliwość pionową – zgodnie z którą oso-
by w lepszej sytuacji płacą większe podatki niż te
w gorszej sytuacji („nierówni powinni być traktowani
nierówno”);
� niskie koszty poboru – koszty te powinny być
sprowadzone do minimum;
� nieuchronność opodatkowania – po to, by po-
datnik nie starał się uniknąć czy ominąć podatku;
� neutralność – system podatkowy nie powinien
zniekształcać alokacji dokonującej się na rynku, w tym
szczególnie nie powinien negatywnie wpływać na de-
cyzje dotyczące podaży pracy i kapitału;
� dogodność dla podatników – system powinien
być prosty, przejrzysty i zrozumiały dla podatników.

Decydując się na reformowanie polskiego systemu
podatkowego, należy zwrócić uwagę na następujące
fakty2).
� Używając współczynnika korelacji Pearsona moż-
na zbadać siłę i kierunek zależności między poziomem
fiskalizmu a średniorocznym tempem wzrostu PKB3).
Dla 14 krajów UE, badanych w latach 1991–2000, uzy-
skana wartość współczynnika korelacji liniowej wy-
nosi rxy=-0,56. Wynik ten pozwala stwierdzić, że śred-
nie tempo wzrostu gospodarczego badanych 14 państw
w 31% wyjaśniane jest przez średni poziom fiskali-
zmu. Zatem wzrost poziomu fiskalizmu o 1% powo-
dował w tych krajach spadek tempa wzrostu gospo-
darczego per capita o 0,14%.
� Analizując wpływ udziału podatków dochodowych
w dochodach fiskalnych na tempo wzrostu PKB uzy-
skujemy współczynnik korelacji liniowej Pearsona na
poziomie rxy=0,12. Uzyskana wartość współczynni-
ka oznacza, że nie występuje istotna statystycznie za-
leżność między udziałem podatków dochodowych w do-
chodach fiskalnych a średniorocznym tempem wzro-
stu PKB. Badając siłę i kierunek korelacji między PIT

i CIT osobno a średniorocznym tempem wzrostu go-
spodarczego uzyskujemy również nieistotne staty-
stycznie zależności. Uzyskane współczynniki korela-
cji wynoszą odpowiednio rxy=0,05 i rxy=0,37. Zatem
udział podatków dochodowych w strukturze budżeto-
wych dochodów fiskalnych nie ma istotnego wpływu
na dynamikę wzrostu gospodarczego (w krótkim i dłu-
gim okresie).
� Badając związek pomiędzy udziałem podatków po-
średnich a wzrostem PKB uzyskujemy współczynnik
korelacji rxy=0,72. Świadczy to o istnieniu istotnej
statystycznie (silnej) zależności pomiędzy udziałem
wpływów z opodatkowania pośredniego w łącznych
wpływach fiskalnych a tempem wzrostu PKB. Wzrost
udziału podatków pośrednich w dochodach fiskalnych
o 1% powoduje wzrost PKB per capita o 0,18%.
Uzyskane wyniki pozwalają postawić tezę, że kraje
mające wyższy udział podatków pośrednich w struk-
turze dochodów fiskalnych generują bardziej dyna-
miczny wzrost gospodarczy. Korelacja między udzia-
łem podatków pośrednich w dochodach fiskalnych
a średniorocznym tempem wzrostu PKB jest silniej-
sza, niż związek poziomu fiskalizmu z dynamiką wzro-
stu gospodarczego. Należy podkreślić, że zmiany udzia-
łu podatków pośrednich w strukturze dochodów fi-
skalnych nie wywołują natychmiastowych zmian
w tempie wzrostu PKB. Zatem, podobnie jak w przy-
padku fiskalizmu, struktura dochodów fiskalnych od-
działuje na wzrost gospodarczy w długim okresie.
� Łącząc w jedną grupę podatek dochodowy od osób
fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne uzy-
skujemy kategorię dochodów obciążających pracę.
Świadczenia te mają charakter komplementarny i sta-
nowią o tzw. klinie podatkowym (tax wedge), czyli
kosztach pracy (różnica pomiędzy kosztem pracy –
kosztem płacowym dla przedsiębiorcy a płacą netto –
dochodem płacowym), niezwykle istotnych dla skłon-
ności przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc
pracy. Uzyskany współczynnik korelacji rxy=-0,55,
oznacza istnienie istotnej statystycznie ujemnej za-
leżności między udziałem obciążeń dochodów z pracy
w dochodach fiskalnych a tempem wzrostu PKB. Ob-
liczony na tej podstawie współczynnik determinacji
informuje, że średnie tempo wzrostu gospodarczego
w badanych latach wyjaśniane jest w 29% przez udział
obciążeń dochodów z pracy w łącznych wpływach fi-
skalnych.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wzrost prze-
ciętnego udziału obciążeń płac w łącznych dochodach
fiskalnych o 1% powoduje spadek PKB per capita

Jak reformować polski system
podatkowy – mity i fakty

Tomasz Wołowiec
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o 0,11%. Można zatem stwierdzić, że wysoki poziom ob-
ciążeń dochodów z pracy wpływa negatywnie na wzrost
gospodarczy. Wysokie koszty pracy pogarszają konku-
rencyjność gospodarki krajowej, zwiększają skłonność
do przechodzenia do szarej strefy i bezrobocie, a konse-
kwencji hamują wzrost gospodarczy.
� Przyjmując założenie, że podatek dochodowy
zmniejsza bodźce do pracy przez redukcję poziomu wy-
nagrodzeń, to zmniejszenie wysokości podatku docho-
dowego spowoduje zwiększenie bodźców do pracy i po-
większania dochodów.
Jest to pogląd jedynie częściowo słuszny, podatnicy
w wyniku zmniejszenia dochodu netto przez wzrost
podatku mogą bowiem być mobilizowani do pracy, aby
zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne. Ponadto
zwiększenie dochodu netto, poprzez obniżenie podat-
ku może spowodować, że podatnicy szybciej zaspokoją
swoje potrzeby konsumpcyjne i zmaleje skłonność do
dodatkowej aktywności w powiększaniu dochodu. Za-
tem skutkiem obniżenia poziomu opodatkowania może
być spowolnienie tempa wzrostu PKB, bowiem reduk-
cja poziomu stóp podatkowych poprawia sytuację
materialną podatników, a w konsekwencji zmniejsza
podaż pracy. Należy również pamiętać, że w sytuacji
„nasycenia” systemu podatkowego licznymi ulgami
o charakterze inwestycyjnym, obniżka podatków osła-
bia ich motywacyjne działanie.

W krótkim okresie trudno jest wykazać zależność
między redukcją stóp podatkowych a tempem wzro-
stu PKB. Ujemna korelacja oznacza, że wzrost PKB
jest tym mniejszy, im wyższy poziom krańcowych stóp
podatkowych. Otrzymane współczynniki korelacji są
statystycznie nieistotne, zatem nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy o istnieniu związku między po-
ziomem krańcowych stóp podatkowych w krótkim
okresie. Wyniki te nie pozwalają potwierdzić teore-
tycznych postulatów szkoły ekonomii podaży, zgod-

nie z którymi redukcja krańcowych stóp podatkowych
prowadzi do obniżki kosztów, pobudzenia produkcji,
a w konsekwencji przesunięcia krzywej podaży glo-
balnej tak, aby punkt równowagi popytu z podażą
wyznaczał wyższy poziom PKB i niższy poziom cen.
Działanie to ma prowadzić do wzrostu gospodarczego
i obniżenia inflacji. Efektem tych działań może być
wzrost deficytu handlowego, spowodowanego rosną-
cym popytem na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne
oraz zwiększenie nadwyżki kapitału, z powodu zwięk-
szenia napływu kapitałów z zagranicy i zmniejszenia
wypływu kapitału krajowego za granicę.

Podsumowując należy pamiętać, że każde zwięk-
szanie obciążeń podatkowych i parapodatkowych może
przekładać się na spadek tempa wzrostu gospodarcze-
go. Z uzyskanych wyników badań nasuwa się wnio-
sek, że lepszym rozwiązaniem dla wzrostu gospodar-
czego jest zwiększanie obciążeń fiskalnych podatka-
mi pośrednimi, niż zwiększanie obciążeń pracy. Z ba-
dań wynika, że najbardziej negatywny wpływ na
wzrost gospodarczy, a szczególnie na poziom bezro-
bocia, mają obciążenia fiskalne stanowiące o tzw. kosz-
tach pracy. Wbrew obiegowym opiniom badania nie
wykazały żadnej korelacji między wpływem obciążeń
gospodarki podatkami dochodowymi a wzrostem go-
spodarczym.

Uzyskane wyniki badań nie pozwalają bez szcze-
gółowych analiz mikroekonomicznych (poziom zamoż-
ności gospodarstw domowych, struktura wydatków
społeczeństwa, elastyczność cenowa popytu itd.) po-
stawić tezy, że bardziej korzystne z punktu widzenia
dobrobytu społeczno-ekonomicznego jest zwiększanie
w strukturze podatkowych dochodów budżetowych
wpływów z opodatkowania pośredniego. Obniżka ob-
ciążeń z tytułu podatków dochodowych wymaga, dla
zachowania neutralności wpływów, wzrostu obciążeń
podatkami pośrednimi.

,

Korelacja między podatkami a PKB (Rxy) -0,09 0,36 0,14 0,14 0,36 0,27

Korelacja dla krajów o skali redukcji
powyższej 15% (Rxy) -0,39 -0,07 0,12 0,10 -0,07 -0,10

Tab. Wpływ redukcji podatku dochodowego (państwowego) na wzrost gospodarczy w latach
1992–1996 w wybranych krajach OECD

Źródło: J. ŻYŻYŃSKI, Podatki pośrednie i bezpośrednie – problemy i fakty, „Ekonomista”, nr 5/2002, s. 747.

Kraj
Redukcja

(w %)
Tempo wzrostu PKB (w %)

1992 1993 1994 1995 1996 Średnio

Australia
Austria
Finlandia
Francja
Holandia
Japonia
Kanada
Niemcy
Norwegia
USA
Szwecja
Włochy
Wielka Brytania

17

12

12

3

12

25

14

3

35

39

37

22

43

3

2

-4

1

2

1

1

2

3

2

-1

1

-1

4

0

-1

-1

1

0

2

-1

3

3

-2

-1

2

5

3

4

3

3

0

4

3

5

4

3

2

4

3

2

4

2

2

1

2

2

3

2

4

3

2

4

1

2

1

3

4

2

1

5

2

2

1

2

3,8

1,6

1,0

1,2

2,2

1,2

2,2

1,4

3,8

2,6

1,2

1,2

1,8
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Należy jednak pamiętać, że może wywołać to pew-
ne negatywne konsekwencje.
� Wzrost efektywnych stawek podatku od towarów
i usług może prowadzić do niekorzystnej alokacji pro-
dukcji w kierunku dóbr o niższej cenowej elastyczno-
ści popytu. Podatki pośrednie wykorzystują preferen-
cje użyteczności konsumentów, w celu zaspokojenia
potrzeb finansowych budżetu, ale struktura gospodar-
ki przesuwa się w kierunku dóbr o niskiej elastyczno-
ści popytu (dóbr podstawowych). Stanowić to może
czynnik osłabiający wzrost gospodarczy poprzez
zmniejszenie rynku na dobra wyższego rzędu, stymu-
lujące konkurencyjność gospodarki.
� Wywołane przez wzrost stawek podatków pośred-
nich podwyższenie cen może prowadzić do wzrostu
procesów inflacyjnych. Jeżeli nastąpi wzrost cen dóbr
konsumpcyjnych o niskiej elastyczności popytu, to
niska elastyczność nie spowoduje spadku popytu (lub
niewielki spadek). Producenci zwiększą ceny, co spo-
woduje mnożnikową reakcję innych cen. Gospodar-
stwa domowe obciążone wyższymi cenami dóbr pod-
stawowych ograniczają popyt na dobra wyższego rzę-
du, przez co obniża się ich cena i produkcja. Produ-
cenci zmniejszają produkcję i o ogólnym poziomie cen
decydują dobra o niskiej cenowej elastyczności popytu.
� Wysokie (rosnące) stawki podatków pośrednich po-
przez podniesienie poziomu cen i efekt inflacyjny po-
wodują obniżenie realnych dochodów społeczeństwa,
obniżenie popytu, spadek produkcji, a w konsekwen-
cji osłabienie tempa wzrostu gospodarczego.
� Wzrost cen, będący efektem rosnących stawek po-
datków pośrednich generuje w dłuższym okresie pre-
sję na wzrost wynagrodzeń, aby nie osłabiać globalne-
go popytu w gospodarce. Powoduje to wzrost kosztów
wynagrodzeń i kosztów innych czynników produkcji
(dostawcy tych czynników poprzez wzrost żądanej ceny
kompensują sobie koszty, poprzez przerzucenie obcią-
żenia podatkowego).
� Podatki pośrednie obciążając wydatki konsumpcyj-
ne najsilniej osłabiają dochodowo gospodarstwa ubo-
gie (w warunkach krajów NMS – New Member States
gospodarstwa te generują 80% globalnego popytu), co
oznacza naruszenie zasady równości i sprawiedliwo-
ści opodatkowania.
� W sytuacji, gdy wzrost opodatkowania pośredniego
w większym stopniu dotyczy dóbr krajowych niż im-
portowanych, powoduje to pogorszenie sytuacji kra-
jowych producentów.
� Wzrost opodatkowania pośredniego dóbr podstawo-
wych powoduje wzrost rozwarstwienia społecznego,
poprzez narastanie nierówności ekonomicznych w po-
dziale dochodu narodowego, szczególnie w warunkach
wysokiego udziału wydatków gospodarstw domowych
na dobra podstawowe (zjawisko to jest typowe dla kra-
jów NMS, zgodnie z prawami Engla).

Istotna jest kompleksowa analiza otoczenia – ca-
łokształtu warunków ekonomicznych i społecznych
funkcjonowania podatników (podmiotów gospodar-
czych)4).

Ocena wpływu podatków na zachowania podatni-
ków, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy wyma-
ga uwzględnienia całego otoczenia zewnętrznego,
w którym podatki są jednym z istotnych elementów,

ale nie jest to element samodzielnie funkcjonujący
i determinujący wzrost gospodarczy.

Cechą otoczenia jest zarówno to, że może ono dzia-
łać hamująco lub stymulująco na wzrost gospodarczy,
jak i to, że kształtuje się ono niezależnie od woli po-
datników.

W otoczeniu można wyróżnić następujące części:
� stan rynku (ceny i kursy walutowe, stan i natęże-
nie konkurencji, zatory płatnicze, stan koniunktury
itp.),
� infrastrukturę społeczną i materialną (system
bankowy i ubezpieczeniowy, edukację, korupcję, stan
administracji, wymiar sprawiedliwości itp.),
� politykę fiskalną i monetarną państwa (cła, pomoc
publiczną, wysokość deficytu budżetowego, stopę pro-
centową, podatki i ulgi podatkowe itp.),
� oddziaływanie regulacyjne i administracyjne pań-
stwa (regulacje prawne w poszczególnych branżach,
regulacje rynku pracy, normy sanitarne UE, kształ-
towanie jakości produkcji itp.).

Uwzględniając charakter oddziaływania poszcze-
gólnych części otoczenia na decyzje i zachowania po-
datników (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych),
można podzielić je na trzy grupy5):
� elementy otoczenia oddziałujące zarówno stymu-
lująco, jak i hamująco;
� elementy, które zawsze mogą stać się hamulcem
lub barierą rozwoju podmiotów gospodarczych, a sty-
mulują rozwój tylko w określonych okolicznościach
i warunkach;
� elementy oddziałujące wyłącznie hamująco, powo-
dujące stały wzrost kosztów własnych i obciążeń fi-
nansowych podmiotów gospodarczych.

W grupie pierwszej największe znaczenie ma do-
bry stan koniunktury. Dobra koniunktura cechuje się
nadwyżką globalnego popytu nad globalną podażą
i oznacza wzrost produkcji, sprzedaży i konsumpcji.

Różnokierunkowy wpływ na funkcjonowanie po-
datników ma wysokość podatków. Redukcja obciążeń
podatkowych podmiotów gospodarczych pozostawia
w ich dyspozycji większą część zysku, która może być
przeznaczona na inwestycje (rozwój). Stopień, w ja-
kim nie opodatkowane zasoby zwiększą inwestycje
zależy od stanu koniunktury. Przedsiębiorstwo nie
będzie realizować dodatkowych inwestycji w warun-
kach nie wykorzystanych mocy produkcyjnych i ma-
lejącego popytu na swoje produkty.

W inny sposób oddziałuje wzrost opodatkowania
(wysoki poziom obciążeń podatkowych). Może znie-
chęcać do podejmowania nie tylko nowych inwestycji,
ale i rozpoczynania działalności gospodarczej. W kra-
jach transformacji, gdzie zewnętrzne formy finanso-
wania inwestycji są mniej dostępne (wysokie stopy
procentowe kredytów), niska kwota zysku pozostają-
ca po opodatkowaniu może być niewystarczającym
źródłem finansowania inwestycji. Zatem szczególnie
w tych krajach wysoki poziom opodatkowania zysków,
a w konsekwencji zmniejszenie dostępnych środków
na inwestycje, może być czynnikiem hamującym roz-
wój przedsiębiorstw.

Do grupy czynników działających silniej na ogra-
niczanie niż pobudzanie rozwoju przedsiębiorstwa
należą niewątpliwie regulacje prawne zawarte w ob-
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szarze funkcjonowania rynku pracy. Regulacje te do-
tyczą głównie:
� wysokości płacy minimalnej i relacji do poziomu
zasiłków dla bezrobotnych,
� funkcjonowania elastycznych form zatrudnienia,
� kosztów zwalniania pracowników,
� uciążliwości prawno-administracyjnej (procedur)
w zakresie zakładania firm i ich funkcjonowania oraz
tworzenia nowych miejsc pracy,
� stopnia skomplikowania i różnorodności regulacji
ogólnych i branżowych oraz ich interpretacji przez
różnorodne urzędy i instytucje.

Czynniki tworzące otoczenie można identyfikować
według celów, jakie mają do spełnienia. Możemy wy-
różnić instrumenty kształtujące zachowania podmio-
tów gospodarczych (stopa procentowa, kursy waluto-
we, cła itp.), jak i instrumenty tworzone w celu reali-
zacji różnych zadań społecznych i ekonomicznych,
których oddziaływanie na zachowania podmiotów go-
spodarczych jest tylko dodatkowym skutkiem. Do tej
grupy instrumentów zaliczamy m.in. podatki.

Ocena poszczególnych podatków, z uwzględnie-
niem otoczenia, opiera się na teoretycznej analizie roli
podatków: dochodowego od osób fizycznych, dochodo-
wego od osób prawnych oraz podatków pośrednich
(łącznie).

Niewątpliwie obniżka każdego z omawianych po-
datków powoduje zwiększenia środków do dyspozycji
zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domo-
wych. Czy uzyskane w ten sposób dodatkowe dochody
będą stymulowały wzrost gospodarczy, będzie zależa-
ło od wielu czynników mikro- i makroekonomicznych.
Efektywność i skuteczność oddziaływania poszczegól-
nych podatków (polityki podatkowej) na zjawiska go-
spodarcze musi uwzględniać całość otoczenia ze-
wnętrznego, czyli całokształt warunków determinu-
jących zasady, warunki i specyfikę funkcjonowania
zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domo-
wych.

dr Tomasz Wołowiec
Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu

– National-Louis University w Nowym Sączu
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a tempem wzrostu PKB i poziomem bezrobocia w krajach
Unii Europejskiej oraz Polsce w okresie 1990–2000, [w:]
Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, pod red.
A. POMORSKIEJ, UMCS, Lublin 2004, s. 501–515.

4) Zob szerzej: J. OSTASZEWSKI, Z. FEDOROWICZ,
T. KIERCZYŃSKI, Teoretyczne podstawy reformy podat-
ków w Polsce, Difin, Warszawa 2004, s. 100–113.

5) Za: U. MALINOWSKA, Oddziaływanie otoczenia na roz-
wój przedsiębiorstwa, referat na konferencję naukową Uni-
wersytetu Łódzkiego w dniach 19–21 maja 2003 r. w Wi-
śle.

Wpływ kondycji
przedsiębiorstwa
na decyzje
o uchylaniu się
od podatków

Barbara Zbroińska

Wstęp

ysokie obciążenia przedsiębiorstwa podatka-
mi i kosztami pracy wywołują aktywność
przedsiębiorców zmierzającą do ich zmniej-

szenia. Aktywność ta może przybierać formę plano-
wania podatków, polegającą na wykorzystaniu legal-
nych instrumentów ekonomicznych, zawartych w sys-
temie prawa lub na unikaniu opodatkowania (obej-
ściu prawa) i uchylaniu się od podatków (łamaniu pra-
wa), w efekcie czego powstaje szara strefa gospodar-
ki1). Po obniżeniu i zrównaniu stawek CIT i PIT od
dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych
podatkiem liniowym, obciążenia podatkowe uległy
istotnemu zmniejszeniu2). Obciążenia polskich przed-
siębiorców kosztami pracy należą do jednych z naj-
większych w Europie3). Wśród pozostałych motywów
podejmowania działalności w szarej strefie wymienia
się m.in. maksymalizację korzyści, niechęć do płace-
nia podatków z powodu przekonania, że nie spełniają
one zasady sprawiedliwości, utratę płynności finan-
sowej, pozyskanie środków na inwestycje, ograniczo-
ny dostęp do legalnych instrumentów zmniejszania
opodatkowania4). Celem opracowania jest zbadanie,
w jakim stopniu słaba kondycja finansowa przedsię-
biorstwa przyczynia się do ukrywania rzeczywistych
rozmiarów działalności przed organami skarbowymi.
Przedmiotem badań jest obciążenie podatkiem docho-
dowym. Próbę badawczą stanowią 42 przedsiębiorstwa
różnej wielkości i formy prawnej, którym organ skar-
bowy udowodnił zaniżenie dochodu lub zawyżenie
straty, a w konsekwencji zmniejszenie zobowiązania
podatkowego. W strukturze próby 37% stanowią
przedsiębiorstwa zatrudniające 1–9 osób, 21% przed-
siębiorstwa zatrudniające 10–49 osób i 42% przedsię-
biorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników. Ba-
danie przeprowadzono z zastosowaniem metody ana-
lizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej przed-
siębiorstw oraz modelowania ekonometrycznego do
określenia związku między kondycją przedsiębiorstwa
a nielegalnym zmniejszaniem podstawy opodatkowa- ,
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nia. Materiały źródłowe, na podstawie których doko-
nano obliczeń, nie zostały zamieszczone ze względu
na tajemnicę danych.

Kondycja finansowa przedsiębiorstw
uchylających się od podatków

rawie połowa przedsiębiorstw ogółem, stano-
wiących próbę, deklarowała stratę lub wynik
„0” (rys. 1).

Płynność finansową posiada 57% przedsiębiorstw
zatrudniających 10–49 pracowników i 31% przedsię-
biorstw o zatrudnieniu powyżej 50 osób. Z powyższych
danych wynika, że pod względem wyniku finansowe-
go i płynności zdecydowanie najkorzystniejszą sytu-
ację posiadają  przedsiębiorstwa  zatrudniające 10–49
pracowników.

Większość przedsiębiorstw jest wysoko zadłużona,
udział kapitału obcego w finansowaniu majątku wy-
nosi ponad 50% w 73% przedsiębiorstw, a w 56% przed-
siębiorstw przekracza on 80% kapitału ogółem (rys. 4).

Założono, że regulowanie zobowiązań do 30 dni
świadczy o dobrej wypłacalności przedsiębiorstwa.
Odroczenie płatności zobowiązań powyżej 180 dni
można uznać za przejaw trudności płatniczych przed-
siębiorstwa. Najczęściej, bo w 90% regulują one swoje
zobowiązania w terminie powyżej 30 dni. Połowa
przedsiębiorstw reguluje zobowiązania bieżące po
upływie 90 dni, z tej liczby 35% przedsiębiorstw po
okresie dłuższym niż 180 dni (rys. 5). Należy przy-
puszczać, że około 1/3 przedsiębiorstw może mieć trud-
ności z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Dane wskazują na wyraźny związek między płyn-
nością finansową a okresem regulowania zobowiązań.
Zdecydowanie większy udział przedsiębiorstw posia-
dających wydłużony cykl rotacji zobowiązań powyżej
90 i 180 dni występuje w przedsiębiorstwach boryka-
jących się z problemem płynności. Przedsiębiorstwa
posiadające płynność w 75% regulują zobowiązania do
90 dni, a tylko w 25% w okresie dłuższym niż 180 dni.

Po uwzględnieniu wyniku kontroli  udział przed-
siębiorstw deficytowych zmniejszył się do 1/3 próby.
Wskaźnik rentowności liczony jako procentowy udział
dochodu skorygowanego (powiększonego w wyniku
kontroli) w przychodach, w jednej piątej przedsię-
biorstw nie przekraczał 0,9%, a w połowie nie prze-
kraczał 5% (rys. 2).

W przedsiębiorstwach nie posiadających płynno-
ści strata występuje ponad dwukrotnie częściej niż
w przedsiębiorstwach, których wskaźnik płynności
przyjmuje wartości standardowe (1,2–2,0) lub więk-
sze. Stratę wykazało 44% przedsiębiorstw nie posia-
dających płynności i 18% posiadających płynność.

Płynność finansową, mierzoną wskaźnikiem bie-
żącym (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące), posia-
dało 37% przedsiębiorstw (rys. 3), a w pozostałych 63%
przedsiębiorstw wskaźnik nie osiągnął wielkości stan-
dardowej (kształtował się poniżej 1,2).

Rys. 1. Liczba przedsiębiorstw ze względu na
deklarowany wynik finansowy, według wielko-
ści zatrudnienia
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źró-
dłowych.

Rys. 2. Liczba przedsiębiorstw ze względu na
poziom rentowności po uwzględnieniu wyników
kontroli
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Struktura przedsiębiorstw ze względu
na zadłużenie wyrażone udziałem kapitału ob-
cego w kapitałach ogółem
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Liczba przedsiębiorstw według warto-
ści wskaźnika bieżącej płynności finansowej
Źródło: opracowanie własne.
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Parametr przy zmiennej objaśniającej wskazuje, że
wzrost dochodu deklarowanego (i opodatkowanego)
Dop nie spowoduje widocznej zmiany dochodu ukryte-
go Duk (spadek o 0,004 jednostki). Współczynnik de-
terminacji R2 = 0,08 wskazuje, że w przedsiębior-
stwach posiadających płynność finansową dochód opo-
datkowany Dop tylko w 8% objaśnia wielkość dochodu
ukrytego Duk, który w 92% zależy od innych czynni-
ków.

Zależność Duk od Dop w przedsiębiorstwach nie
posiadających płynności finansowej

Model zależności ma postać funkcji liniowej o ma-
lejących wartościach:

Duk =  -1,13Dop  –  50789

Parametr przy zmiennej objaśniającej wskazuje, że
dochód ukryty Duk jest silnie związany z dochodem
deklarowanym Dop, wzrost dochodu deklarowanego
o jedną jednostkę powoduje jeszcze większy spadek do-
chodu ukrytego (o 1,1 jednostki). Współczynnik de-
terminacji R2 = 0,92 wskazuje, że w przedsiębior-
stwach nie posiadających płynności finansowej dochód
deklarowany Dop w 92% objaśnia wielkość dochodu
ukrytego Duk. Inne czynniki wpływają na wielkość
kwoty ukrytej Duk zaledwie w 8%.

Zależność Duk od Dop w przedsiębiorstwach o do-
brej kondycji finansowej (rentownych i posia-
dających płynność finansową)

Model zależności ma postać funkcji liniowej o ma-
lejących wartościach:

Duk = - 0,0034Dop + 96704

Odmienna sytuacja charakteryzuje przedsiębiorstwa
nie posiadające płynności, które tylko w 32% regulują
zobowiązania przed upływem 90 dni (żadne do 30 dni),
natomiast 68% przedsiębiorstw reguluje zobowiąza-
nia po upływie okresu dłuższego niż 90 i 180 dni.

Kwantyfikacja zależności między kondycją
przedsiębiorstwa a szarą strefą

ależności opisane zostały modelami regresji,
w których zmienną objaśnianą jest szara stre-
fa mierzona wielkością zaniżonego dochodu

(zawyżonej straty) Duk, a zmiennymi objaśniającymi
są wskaźniki charakteryzujące kondycję ekonomiczną
przedsiębiorstwa. Parametry modelu oszacowano na
podstawie danych źródłowych metodą najmniejszych
kwadratów z wykorzystaniem profesjonalnego opro-
gramowania komputerowego. Dla każdego modelu ob-
liczony został współczynnik determinacji R2, określa-
jący dopasowanie modelu do rozkładu danych empi-
rycznych.

Zależność Duk od Dop w przedsiębiorstwach po-
siadających płynność finansową

gdzie:
Duk – kwota ukryta przed organem skarbowym (zaniżony
dochód lub zawyżona strata),
Dop – dochód deklarowany i opodatkowany.

Model zależności ma postać funkcji liniowej o male-
jących wartościach:

Duk = -0,004Dop + 111594 ,

Duk=c(1)×Dop+c(2)

         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

           DOP -0.003975 0.004529 -0.877659 0.4029
             C 111593.9 43159.37 2.585624 0.0294

R-squared 0.078840     Mean dependent var 97728.18
Adjusted R-squared -0.023512     S.D. dependent var 131669.7
S.E. of regression 133208.5     Akaike info criterion 26.60019
Sum squared resid 1.60E+11     Schwarz criterion 26.67253
Log likelihood -144.3010     F-statistic 0.770286
Durbin-Watson stat 2.089218     Prob(F-statistic) 0.402949

Duk=C(1)×Dop+c(2)

       Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

         DOP -1.127280 0.080478 -14.00735 0.0000
            C -50789.05 264645.0 -0.191914 0.8502

R-squared 0.924602     Mean dependent var 1114984.
Adjusted R-squared 0.919889     S.D. dependent var 3765660.
S.E. of regression 1065828.     Akaike info criterion 30.70084
Sum squared resid 1.82E+13     Schwarz criterion 30.79977
Log likelihood -274.3076     F-statistic 196.2058
Durbin-Watson stat 2.379418     Prob(F-statistic) 0.000000

Duk=C(2)×Dop+C(3)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

            C(2) -0.003379 0.004910 -0.688303 0.5134
            C(3) 96704.04 51728.03 1.869471 0.1038

R-squared 0.063390 Mean dependent var 82187.11
Adjusted R-squared -0.070412 S.D. dependent var 136959.4
S.E. of regression 141699.2 Akaike info criterion 26.75393
Sum squared resid 1.41E+11 Schwarz criterion 26.79776
Log likelihood -118.3927 Durbin-Watson stat 2.178454

Rys. 5. Liczba przedsiębiorstw ze względu na
wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach
Źródło: opracowanie własne.
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Brak płynności finansowej oznaczający trudności
płatnicze skutkuje wzrostem rozmiarów szarej stre-
fy. Wzrost dochodu deklarowanego powoduje zmniej-
szenie dochodu ukrytego o jeszcze większą wielkość.
Dochód deklarowany Dop jest w tych przedsiębior-
stwach głównym wyznacznikiem szarej strefy. Biorąc
pod uwagę zaobserwowaną zależność polegającą na
tym, że w przedsiębiorstwach posiadających płyn-
ność dochód deklarowany Dop nie wpływa na wielkość
dochodu ukrytego Duk, a w sytuacji odwrotnej, tj. bra-
ku posiadania płynności, wzrost dochodu deklaro-
wanego powoduje jeszcze większy spadek dochodu
ukrytego, można stwierdzić, że szara strefa wyka-
zuje większą wrażliwość  na stan płynności finan-
sowej niż na wynik finansowy. Uogólniając: utrata
płynności finansowej zwiększa prawdopodobieństwo
decyzji o ukrywaniu rzeczywistych rozmiarów dzia-
łalności.

Niewiele ponad 1/3 przedsiębiorstw (37%) posia-
dało płynność finansową. W większości (82%) osiąga-
ły one jednocześnie dochód. Przedsiębiorstwa, które
jednocześnie zachowują płynność finansową i są ren-
towne stanowią 30% ogółu próby. W jednej trzeciej
przypadków zobowiązania regulowane są przed odzy-
skaniem należności. Są to symptomy dobrej sytuacji
ekonomicznej. Można założyć, że motywem działal-
ności w szarej strefie dla tych 30% przedsiębiorstw
nie jest trudna sytuacja finansowa, lecz chęć zmniej-
szenia obciążeń uznanych za zbyt wysokie.

W przedsiębiorstwach o dobrej kondycji (posiada-
jących płynność i jednocześnie rentownych) rozmiary
działalności w szarej strefie nie zależą od wielkości
dochodu deklarowanego. Dochód deklarowany nie jest
dla tych przedsiębiorstw czynnikiem determinującym
rozmiary szarej strefy.

Natomiast w pozostałych 70% przedsiębiorstw sła-
ba kondycja (brak płynności, deficyt) przyczyniają się
do podjęcia decyzji o wejściu do szarej strefy, choć
z pewnością nie jest to jedyna przyczyna. Zarówno brak
płynności, jak i ujemny wynik finansowy powodują
ewidentnie wzrost kwoty ukrytej, która ulega wyraź-
nemu zmniejszeniu w miarę wzrostu dochodu lub
zmniejszania straty.

dr Barbara Zbroińska
Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego

w Kielcach

PRZYPISY
1) B. BRZEZIŃSKI, Anglosaskie doktryny orzecznicze doty-

czące unikania opodatkowania, Uniwersytet im. M. Ko-
pernika w Toruniu 1996, s. 10–14.

2) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 26 lip-
ca 1991 r., tekst ujednolicony na podstawie Dz.U. z 2000 r.
nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami, art. 30a.

3) T. WOŁOWIEC, Podatek dochodowy od osób fizycznych
w krajach Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 2002, nr 12, s. 83–86.

4) K. KLOC, Szara strefa w Polsce w okresie transformacji,
Raport CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
Warszawa 1998, s. 9.

Parametr przy zmiennej objaśniającej wskazuje, że
wielkość deklarowanego Dop nie ma praktycznie wpły-
wu na dochód ukryty Duk, wzrost Dop o jedną jednost-
kę powoduje spadek Duk o 0,003 jednostki. Współczyn-
nik determinacji R2 = 0,06 jest bardzo słaby, co ozna-
cza, że w przedsiębiorstwach o dobrej kondycji wiel-
kość dochodu deklarowanego praktycznie nie objaśnia
wielkości Duk (zaledwie w 6%), która w 94% zależy od
innych czynników.

Zależność Duk od Dop w przedsiębiorstwach o złej
kondycji finansowej (deficytowych i nie posia-
dających płynności finansowej)

Model zależności ma postać funkcji kwadratowej:

Duk = - 1,46E-07Dop
2 – 0,4528Dop + 57707

Funkcja posiada maksimum, co oznacza, że zmniej-
szenie straty do pewnego poziomu powoduje wzrost
dochodu ukrytego Duk, a następnie dalsze zmniejsze-
nie straty powoduje spadek kwoty ukrytej. Współczyn-
nik determinacji R2 = 0,35 jest niski i oznacza, że
w przedsiębiorstwach o słabej kondycji wielkość do-
chodu ukrytego lub zawyżonej straty jest objaśniana
przez dochód deklarowany w 35%, a w 65% wpływają
na nią inne czynniki.

Podsumowanie

rzeprowadzona analiza danych empirycznych
potwierdza słuszność postawionej tezy o ist-
nieniu silnego związku między sytuacją eko-

nomiczną przedsiębiorstwa a działalnością w szarej
strefie.

Uwzględniając te podmioty, w których przychody
nieznacznie przewyższały koszty, można przyjąć, że
połowa przedsiębiorstw jest deficytowa lub jej wynik
graniczy ze stratą. Przedsiębiorstwa deficytowe w mia-
rę zwiększania się straty zwiększają kwotę ukrytą (za-
wyżają stratę) i odwrotnie, zmniejszenie straty powo-
duje zmniejszenie ukrytej kwoty.

Większość przedsiębiorstw, bo aż 63%, utraciła
zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, a po-
nad połowa jest nadmiernie zadłużona. Połowa przed-
siębiorstw reguluje zobowiązania bieżące po upływie
okresu dłuższego niż 100 dni, co może potwierdzać
trudności płatnicze.

Duk=C(1)×Dop×Dop+C(2)×Dop+C(3)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

            C(1) -1.46E-07 9.40E-08 -1.552294 0.1813
            C(2) -0.452799 0.276714 -1.636344 0.1627
            C(3) 57707.16 123494.0 0.467287 0.6600

R-squared 0.348850 Mean dependent var 208937.2
Adjusted R-squared 0.088389 S.D. dependent var 216051.9
S.E. of regression 206282.6 Akaike info criterion 27.59188
Sum squared resid 2.13E+11 Schwarz criterion 27.62167
Log likelihood -107.3675 Durbin-Watson stat 1.608572
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Wdrożenie i stosowanie
controllingu a kształt struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa

Janusz Marek Lichtarski

Wprowadzenie

urzliwy charakter otoczenia przedsiębiorstw
stanowi przesłankę do wdrażania i stosowa-
nia współczesnych koncepcji i metod zarzą-

dzania. Celem stosowania tych rozwiązań jest uspraw-
nianie bądź wspomaganie realizacji procesu zarządza-
nia. Istotne zatem wydaje się rozpoznanie relacji po-
między współczesnymi koncepcjami i metodami za-
rządzania a jego podstawowymi funkcjami, tj. plano-
waniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą.

Jedną z najbardziej rozwiniętych, zarówno w teo-
rii, jak i w praktyce gospodarczej, współczesnych kon-
cepcji zarządzania jest controlling. Mimo wieloznacz-
nego pojmowania controllingu, jego wpływ na kształt
poszczególnych elementów systemu zarządzania
przedsiębiorstwem jest uznawany powszechnie i jak
podkreśla wielu autorów istnieje konieczność roz-
poznania tych związków1). Powiązania controllingu
z funkcjami planowania i kontroli wielokrotnie były
przedmiotem rozważań teoretycznych i badań empi-
rycznych, których wyniki potwierdzają wpływ control-
lingu na realizację planowania i kontroli w przedsię-
biorstwie. Problem oddziaływania controllingu na re-
alizację funkcji motywowania podejmowany jest rza-
dziej i najczęściej w odniesieniu do wybranej grupy
pracowników, a mianowicie kierownictwa utworzo-
nych centrów odpowiedzialności. Istotne wydaje się
więc również rozpoznanie związków pomiędzy stoso-
waniem controllingu a funkcją organizowania i po-
wstałą w jej wyniku strukturą organizacyjną przed-
siębiorstwa. Rodzą się zatem pytania: Czy wdrożenie
i stosowanie controllingu powoduje zmiany w struk-
turze organizacyjnej przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to
jaki jest charakter i kierunek tych zmian, jak zmienia
się natężenie cech (wymiarów) struktury organizacyj-
nej pod wpływem controllingu?

Struktura organizacyjna pojmowana jest przez
autora, zgodnie z definicją zaproponowaną przez
L. Krzyżanowskiego, jako zbiór stosunków organiza-
cyjnych określony na zbiorze komórek organizacyjnych
sfery realnej i aparacie zarządzającym organizacją2).
Jest ona postrzegana przez autora przez pryzmat czte-
rech cech, a mianowicie: konfiguracji, specjalizacji,
centralizacji i formalizacji. Controlling natomiast trak-
towany jest jako system wspomagający zarządzanie
przedsiębiorstwem (podsystem pełniący funkcje o cha-
rakterze doradczym).

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja
fragmentów wyników badań empirycznych, poświę-
conych identyfikacji zmian struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa związanych z wdrożeniem i stoso-
waniem controllingu w przedsiębiorstwie. Prezento-
wane badania wpisują się w nurt badań sytuacyjnych
nad czynnikami strukturotwórczymi, w których obec-
nie zauważalna jest pewna luka. Mimo szerokiego
zakresu i kompleksowości badań nad determinanta-
mi strukturalnymi, prowadzonych w połowie ubiegłe-
go wieku, nie uwzględniały one takich elementów, jak
współczesne koncepcje i metody zarządzania. W okre-
sie, w którym badania te były prowadzone, nowocze-
sne rozwiązania jeszcze nie istniały lub były w sta-
dium wczesnego rozwoju, nie były zatem traktowane
w kategoriach potencjalnych czynników mogących
oddziaływać na kształt struktury organizacyjnej. Obec-
nie ich wpływ wydaje się być zauważalny, co rodzi
potrzebę wypełnienia powstałej luki badawczej.

Podstawą prezentowanych rozważań jest krajowa
i zagraniczna literatura przedmiotu oraz wyniki ba-
dań empirycznych przeprowadzonych w 2004 roku
w 56 dolnośląskich przedsiębiorstwach. Badania finan-
sowane były ze środków Komitetu Badań Naukowych
w roku 2004 jako projekt badawczy.

Controlling a struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa

oncepcja controllingu zawiera w swoich za-
łożeniach wiele postulatów i wytycznych od-
nośnie do pożądanego kształtu struktury or-

ganizacyjnej przedsiębiorstwa. Dotyczą one między
innymi takich obszarów, jak wyodrębnienie centrów
odpowiedzialności i powołanie komórek ds. control-
lingu. W związku z dokonywaniem zmian w tych ob-
szarach konieczne jest rozwiązanie kilku, istotnych
jak się wydaje kwestii, warunkujących sprawność im-
plikowanych rozwiązań. Problemy te można ująć
w formie następujących pytań:
� ile centrów odpowiedzialności wyodrębnić i jak
duże mają to być jednostki,
� na którym szczeblu zarządzania,
� czy utworzyć je na bazie istniejących komórek or-
ganizacyjnych, a jeśli nie, to jakie kryterium wyod-
rębniania zastosować,
� jaki ma być stopień odpowiedzialności wyodrębnio-
nych komórek, ,
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� w jaki sposób dokonywać wyodrębniania centrów
odpowiedzialności: jednorazowo czy stopniowo,
� jaką formę powinna mieć komórka controllingo-
wa, czy ma to być pojedyncze stanowisko, sekcja czy
dział,
� czy ma to być nowo utworzona komórka czy po-
wstała w wyniku przekształcenia komórki dotychczas
istniejącej,
� gdzie umiejscowić komórkę ds. controllingu w hie-
rarchii organizacyjnej, komu powinna ona bezpośred-
nio podlegać,
� jaki powinien być jej zakres zadań, uprawnień
i odpowiedzialności, a także relacje z innymi komór-
kami organizacyjnymi przedsiębiorstwa?

Podstawy teoretyczne koncepcji controllingu za-
wierają wiele różnorodnych, niekiedy przeciwstaw-
nych, a niekiedy nie dających się ze sobą porównywać
wskazówek odnośnie do wskazanych problemów.
Ograniczone ramy objętościowe niniejszego opracowa-
nia nie pozwalają na ich prezentację, stąd autor zmu-
szony jest odesłać czytelnika do literatury przedmio-
tu. Nie są to z reguły jednak uniwersalne zasady
i wzorce, a przynajmniej nie należy ich w ten sposób
traktować. Przedstawiane przez poszczególnych au-
torów wskazówki i zalecenia znacznie się bowiem od
siebie różnią, a przy próbie ich aplikacji do praktyki
zarządzania konieczne jest uwzględnienie celów, wiel-
kości i specyfiki organizacji oraz otoczenia, w którym
funkcjonuje.

Controlling a struktura organizacyjna
w świetle wyników badań empirycznych

celu identyfikacji związków pomiędzy wdro-
żeniem i stosowaniem controllingu a kształ-
tem struktury organizacyjnej w praktyce go-

spodarczej, przeprowadzono badania empiryczne skła-
dające się z dwóch zasadniczych faz. W pierwszej fa-
zie badań wykorzystano metodę  ankietową. Po przy-
gotowaniu kwestionariusza ankietowego i przetesto-
waniu go w ramach badań pilotażowych w 6 przedsię-
biorstwach, został on rozesłany pocztą tradycyjną
i elektroniczną do 870 dolnośląskich przedsiębiorstw.
Łącznie uzyskano 56 odpowiedzi zwrotnych. W dru-
giej fazie badań, tzw. badaniach właściwych, wyko-
rzystano metodę studium przypadku, poddając wni-
kliwej analizie 9 przedsiębiorstw, spośród firm biorą-
cych udział w badaniach wstępnych. Do zbierania in-
formacji, obok kwestionariusza ankietowego, wyko-
rzystano w tym wypadku obserwację, analizę doku-
mentacji oraz wywiady z kierownictwem.

Wyniki przeprowadzonych badań wstępnych wska-
zują, że wdrożenie i stosowanie controllingu impliko-
wało zmiany w strukturze organizacyjnej polegające
między innymi na wyodrębnianiu centrów odpowie-
dzialności i tworzeniu komórek controllingowych.
Wyodrębnienie centrów odpowiedzialności zadeklaro-
wało 91% przedsiębiorstw stosujących koncepcję con-
trollingu. Tworzone jednostki najczęściej miały sta-
tus centrów kosztowych. Centra zysku (wynikowe)
wyodrębniono w niespełna połowie, a centra inwesty-
cyjne jedynie w co dziesiątym przedsiębiorstwie. Czę-
stym zjawiskiem była wielostopniowa organizacja
ośrodków odpowiedzialności, tj. współwystępowanie

np. centrów kosztów i centrów zysku. W dwóch trze-
cich przypadków wyodrębnianie centrów miało cha-
rakter stopniowy, co oznacza, że ośrodki odpowiedzial-
ności tworzone były etapami, początkowo np. obejmu-
jąc działalność podstawową, a następnie całe przed-
siębiorstwo. W większości przypadków centra odpo-
wiedzialności były tworzone poprzez osadzanie na
dotychczas istniejących jednostkach organizacyjnych.
Najczęstszymi kryteriami wyodrębniania centrów od-
powiedzialności były kryteria produktowe (57%), funk-
cjonalne (50%), regionalne (27%). Również w tym przy-
padku stwierdzono współwystępowanie większej licz-
by kryteriów w poszczególnych przypadkach, tj. rów-
noległe stosowanie różnych kryteriów do poszczegól-
nych jednostek, np. kryterium produktowego w sfe-
rze działalności podstawowej i funkcjonalnego w sfe-
rze działalności pomocniczej.

W większości badanych firm utworzono komórki
ds. controllingu (91%). Rodzaj i wielkość komórki ds.
controllingu w dużym stopniu związany był z wielko-
ścią firmy. W dużych firmach przeważały działy con-
trollingu, zaś w średnich i małych firmach sekcje i po-
jedyncze stanowiska3). Komórka ds. controllingu czę-
ściej powstawała wskutek przekształcenia istniejącej
dotychczas komórki (57%), niż była tworzona jako
nowa (43%). Różne było jej umiejscowienie w struk-
turze organizacyjnej: najczęściej podlegała bezpośred-
nio dyrektorowi ds. ekonomicznych, ekonomiczno-fi-
nansowych, finansowych czy finansowo-księgowych
(57%), rzadziej zajmowała tzw. pozycję nadrzędną
(23%), podlegając bezpośrednio prezesowi zarządu/
dyrektorowi naczelnemu. Zakres zadań komórki ds.
controllingu był bardzo zróżnicowany, od nadzoru nad
przebiegiem prac planistyczno-kontrolnych i analitycz-
nych do bezpośredniego i samodzielnego ich wykony-
wania włącznie. Ogólnie, uzyskane na podstawie ba-
dań wstępnych wyniki wskazują na istnienie związ-
ków pomiędzy stosowaniem koncepcji controlingu
a kształtem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
i tym samym zdają się potwierdzać istotność podej-
mowanego problemu badawczego.

Wyodrębnianie centrów odpowiedzialności i two-
rzenie komórek ds. controllingu powodowało zmia-
ny natężenia wytypowanych cech strukturalnych,
a mianowicie konfiguracji, specjalizacji, centralizacji
i formalizacji. Największe zmiany stwierdzono w wy-
miarze centralizacji. W wyniku przekazywania upraw-
nień decyzyjnych kierownikom utworzonych centrów
odpowiedzialności, stopień centralizacji ulegał zmniej-
szeniu. Częstym zjawiskiem było ustalanie w budże-
tach określonych limitów, w ramach których kierow-
nictwo jednostki samodzielnie decyduje o zakupie ni-
skocennych środków trwałych, materiałów, przepro-
wadzaniu niezbędnych remontów itd. Efektem decen-
tralizacji jest wzrost elastyczności w działaniu i lep-
sze dostosowywanie się do określonych warunków.
Decydenci znajdują się bowiem bliżej rzeczywistych
problemów i z reguły mają lepsze możliwości ich traf-
nego rozpoznania. Częstym zjawiskiem było również
delegowanie uprawnień związanych z realizacją po-
lityki personalnej w ramach jednostki. Towarzyszą-
ca wdrożeniu controllingu decentralizacja zarządza-
nia możliwa jest dzięki temu, że wprowadzenie zadań
i narzędzi controllingowych w znacznym stopniu roz-
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wija świadomość ekonomiczną kadry kierowniczej
i pracowników zatrudnionych w obszarach produk-
cyjnych.

Nieco mniejsze, ale zbieżne kierunkowo zmiany
zidentyfikowano w natężeniu kolejnych wyróżnionych
wymiarów strukturalnych, tj. specjalizacji i konfi-
guracji. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim posze-
rzenia zakresu zadań na stanowiskach kierowników
jednostek o budżetowanie i analizę odchyleń, anali-
zę poszczególnych pozycji kosztów itp. Zakres zadań
rozszerzał się również w wyniku zwiększenia upraw-
nień kierowników, np. o sprawy personalne w obrę-
bie jednostki, prowadzenie gospodarki materiałowej
i narzędziowej czy remonty. Zwiększenie zakresu za-
dań tych komórek powodowało zmniejszenie stopnia
specjalizacji funkcjonalnej, gdyż dotychczas funkcje te
sprawowały specjalnie wyodrębnione do tego celu
komórki.

W układzie komórek organizacyjnych (konfigura-
cji) zmiany nie były znaczące, gdyż jak już sygnalizo-
wano w większości przypadków zarówno centra odpo-
wiedzialności, jak i komórki ds. controllingu tworzo-
ne były „przez osadzenie” na dotychczas istniejących
jednostkach. W niektórych przypadkach wprowadza-
no zmiany, aby możliwe było przyporządkowanie kosz-
tów do ich rzeczywistych twórców, np. połączono dwa
wydziały w jedno centrum odpowiedzialności. Kieru-
nek zaobserwowanych zmian, a mianowicie zmniej-
szenie natężenia wytypowanych cech strukturalnych,
wskazuje na zwiększenie stopnia organiczności struk-
tur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw, zgod-
nie z koncepcją T. Burnsa i G.M. Stalkera.

Odwrotny kierunek zmian zidentyfikowano nato-
miast w przypadku wymiaru formalizacji. Wdrożeniu
controllingu towarzyszył bowiem wzrost jej natę-
żenia, wynikający ze zwiększenia liczby dokumentów
organizacyjnych i operacyjnych obowiązujących
w przedsiębiorstwie oraz zwiększenia zawartości
i szczegółowości dokumentów dotychczas istniejących.
W pierwszej odsłonie może to być interpretowane jako
przejaw zmniejszenia stopnia organiczności struktu-
ry organizacyjnej, jednak bardziej wnikliwa analiza
tego zjawiska wskazuje, że nie wywoływało to spowol-
nienia i ograniczenia elastyczności w działalności fir-
my. Wprowadzane dokumenty regulowały bowiem
głównie działalność planistyczno-kontrolną i anali-
tyczną. W wielu przypadkach efekt był wręcz odwrot-
ny. Dzięki stosowaniu instrumentów controllingowych
i przy wykorzystaniu technologii informatycznej
w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, na-
stąpiło zwiększenie możliwości szybkiego reagowania
na bodźce, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Po-
siadanie większej ilości, bardziej szczegółowych i wie-
loprzekrojowych informacji o kosztach, przychodach
i rentowności poszczególnych produktów czy jedno-
stek organizacyjnych oraz możliwość dokonywania
symulacji działalności firmy, umożliwiły bardziej płyn-
ne i elastyczne realizowanie zadań w przedsiębior-
stwie. Wykorzystanie sprzętu komputerowego i od-
powiedniego oprogramowania powoduje, że formali-
zacja związana z wdrożeniem controllingu jest zjawi-
skiem innym jakościowo, aniżeli formalizacja w uję-
ciu klasyków, np. M. Webera. Nie wywołuje bowiem
przerostu biurokracji, spowolnienia i pogorszenia ja-

kości podejmowanych decyzji, a wręcz przeciwnie,
powoduje zwiększenie szybkości i poprawę elastycz-
ności funkcjonowania organizacji. Wobec postępują-
cych w ostatnich latach zmian technologicznych,
umożliwiających wprowadzanie takich rozwiązań, jak
zintegrowane systemy informatyczne, przechowywa-
nie dokumentacji organizacyjnej w formie elektronicz-
nej i bieżąca jej aktualizacja czy komunikacja poprzez
internet, należałoby zredefiniować pojęcie formaliza-
cji i jej relacje z pojęciem organiczności. Wydaje się
bowiem, że obecnie wysoki stopień formalizacji przy
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi nie wyklucza
wysokiego stopnia organiczności struktury organiza-
cyjnej, tak jak to miało miejsce w połowie ubiegłego
wieku, gdy formalizacja wiązała się ze znaczną praco-
chłonnością i oznaczała znaczne usztywnienie dzia-
łalności przedsiębiorstw.

Generalnie, kierunek zmian intensywności cech
strukturalnych świadczy o przeobrażaniu się struk-
tury organizacyjnej w kierunku rozwiązań dywizjo-
nalnych, o wyższym stopniu organiczności, niż trady-
cyjne struktury funkcjonalne z rozbudowaną hierar-
chią i uprawnieniami skupionymi na najwyższych
szczeblach.

Jakościowa analiza badanych zjawisk uzupełnio-
na została w wybranych przedsiębiorstwach pomia-
rem natężenia wytypowanych cech strukturalnych
przed i po wdrożeniu controllingu. Na podstawie pre-
zentowanych w literaturze koncepcji pomiaru cech
strukturalnych opracowane zostały wskaźniki umoż-
liwiające pomiar natężenia konfiguracji, specjalizacji,
centralizacji i formalizacji4). Wskaźniki opracowane
zostały w taki sposób, że ich wartości w każdym przy-
padku mieszczą się w przedziale od 0 do 1. Im więk-
sze natężenie cech strukturalnych, tym wyższe war-
tości wskaźników  i tym niższy stopień organiczności
struktury organizacyjnej (tym bardziej jest ona me-
chanistyczna).

Wyniki pomiarów cech strukturalnych dokonanych
w wybranych przedsiębiorstwach przed i po wdroże-
niu controllingu przedstawia tabela. Do badań dobra-
no takie przedsiębiorstwa, które prezentują możliwie
najszersze spektrum zmian strukturalnych, tj. wystę-
powały w nich najbardziej zróżnicowane zmiany pod
względem organizacji centrów odpowiedzialności i ko-
mórek ds. controllingu.

Wartości wskaźników potwierdzają wyniki anali-
zy jakościowej, tj. ogólne zmniejszenie natężenia wy-
typowanych cech, a zatem wzrost organiczności struk-
tury organizacyjnej. Autor ma świadomość słabości
dokonanego pomiaru, wynikających między innymi
z braków informacji historycznej i konieczności bazo-
wania na pamięci respondentów, z różnej szczegóło-
wości analizowanych dokumentów, jak również nie-
doskonałości związanych z uproszczeniami zastosowa-
nymi przy opracowywaniu wykorzystanych wskaźni-
ków. Pomiar ten stanowi jednak uzupełnienie i po-
twierdzenie przeprowadzonych obserwacji i relacji
przedstawicieli firm, przekazywanych w trakcie wy-
wiadów. Istotne są tu nie tyle konkretne wartości
wskaźników, lecz obserwowane dynamicznie zmiany.
Proponowane połączenie jakościowej analizy zjawisk
i aparatu ilościowego pozwala na obiektywizację uzy-
skanego obrazu badanej rzeczywistości. ,
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Podsumowanie

naliza literatury przedmiotu i przeprowa-
dzone badania empiryczne wskazują na
istnienie związków pomiędzy wdrożeniem

i stosowaniem controllingu w przedsiębiorstwie
a kształtem jego struktury organizacyjnej. Główne
obszary zmian w tym zakresie to wyodrębnianie cen-
trów odpowiedzialności i tworzenie komórek ds. con-
trollingu. W literaturze przedmiotu zaprezentowa-
no wiele bardzo różnorodnych propozycji konkret-
nych rozwiązań w tych obszarach. Ich efektywność
wydaje się być w dużym stopniu uwarunkowana sy-
tuacyjnie. Zmiany zidentyfikowane w praktyce dol-
nośląskich przedsiębiorstw, mimo mniejszego zakre-
su w stosunku do postulatów teoretycznych, również
charakteryzują się znacznym stopniem różnorod-
ności. Wyodrębniane centra odpowiedzialności miały
bowiem różny poziom autonomii, wydzielone były
według odmiennych kryteriów, obejmowały całe przed-
siębiorstwa lub jedynie wybrane obszary. W kwestii
organizacji komórek controllingowych również spo-
tykano bardzo różnorodne rozwiązania. Mimo sze-
rokiego spektrum omawianych zmian, kierunek
przeobrażenia struktury organizacyjnej pod wpły-
wem controllingu wydaje się być zbieżny. Wdrożenie
i stosowanie controllingu w badanych przedsiębior-
stwach implikowało zmiany, które skutkowały zmniej-
szeniem natężenia wytypowanych cech struktural-
nych, w wyniku czego wzrastał stopień organiczności
struktury organizacyjnej. Znalazło to odzwierciedle-
nie zarówno w jakościowej analizie zjawisk w bada-
nych przedsiębiorstwach, jak również w wynikach
pomiaru natężenia cech strukturalnych, dokonanego
przed i po wdrożeniu controllingu, w pięciu wybra-
nych jednostkach.

Zaprezentowane rozważania wskazują dość zna-
czącą rolę controllingu jako jednego z współczes-
nych czynników strukturotwórczych. Rodzi się na
tym tle pytanie o oddziaływanie na strukturę organi-
zacyjną innych współczesnych czy też nowoczesnych
koncepcji i metod zarządzania, takich jak zarządza-
nie przez jakość (TQM), zarządzanie zasobami ludz-
kimi (HRM), zarządzanie procesami i projektami, or-
ganizacja wirtualna, organizacja ucząca się czy zarzą-

dzanie wiedzą. Może to być interesujący problem ba-
dawczy.
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3) Wytypowano cztery klasy wielkości przedsiębiorstw (mierzonej
stanem zatrudnienia): mikroprzedsiębiorstwa: 0–9 zatrudnio-
nych, małe firmy: 10–50 zatrudnionych, średnie: 51–250 i duże:
powyżej 250 zatrudnionych.

4) Wykorzystano tu przede wszystkim koncepcję tzw. Szkoły Astoń-
skiej (D.S. Pugh, D. Hickson, B. Hinings, G. Harding i inni),
a także podejścia A. Kiesera i H. Kubicka, S.P. Robbinsa oraz
M. Przybyły.

5) Zakres/stopień.
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K: 0,38 S: 0,92/0,795) K: 0,35 S: 0,75/0,83

C: 0,64 F: 0,70 C: 0,56 F: 0,77

K: 0,52 S: 0,75/0,77 K: 0,52 S: 0,75/077

C: 0,69 F: 0,72 C: 0,64 F: 0,75

K: 0,68 S: 0,75/0,63 K: 0,66 S: 0,75/0,63

C: 0,58 F: 0,67 C: 0,52 F: 0,72

K: 0,42 S: 0,91/0,66 K: 0,40 S: 0,91/0,63

C: 0,59 F: 0,60 C: 0,59 F: 0,63

K:   – S: 0,58/0,61 K:   – S: 0,66/0,65

C: 0,74 F: 0,47 C: 0,65 F: 0,47

Tab. Wartości wskaźników natężenia cech strukturalnych w badanych przedsiębiorstwach przed
i po wdrożeniu controllingu

Nazwa firmy
Wartości wskaźników

Przed wdrożeniem controllingu Po wdrożeniu controllingu

Źródło: opracowanie własne.

Firma A

Firma B

Firma C

Firma D

Firma E
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Wprowadzenie

elem niniejszego artykułu nie jest szczegóło-
we opisanie elementów marketingu drugie-
go obiegu, lecz zdefiniowanie problemu oraz

pokazanie go na wybranych przykładach. Marketing
pierwszego obiegu można określić jako dominujący
trend w sposobach propagandy i oddziaływania na
klientów i odwrotnie jako dominujący sposób zacho-
wania klientów pod wpływem medialnej propagandy
w ramach aktualnie obowiązującej „poprawności po-
litycznej”. I chodzi nie tylko o politykę państwa, re-
gionów, ale przede wszystkim o politykę globalnych
koncernów wobec tych państw. Drugi obieg marke-
tingowy jest wynikiem różnicy między tym co global-
ny rynek oferuje a rzeczywistymi postawami, poglą-
dami oraz potrzebami konsumentów-obywateli.

Geneza i przyczyny powstania
marketingu drugiego obiegu

lobalny rynek coraz bardziej nabiera znamion
o charakterze oligopolistycznym. Marki lo-
kalne zostają zastępowane markami global-

nymi. Większa część małych i średnich firm albo upa-
da, albo w momencie zagrażającym powodzeniu du-
żych korporacji – zostaje przejęta na mocy dyktatu
prawa silniejszego przez globalne koncerny. Marke-
ting w warunkach monopolu deprecjonuje się, traci
pierwotny sens. Konsumenci wprawdzie mają do czy-
nienia z dużą liczbą marek, jednakże zjednoczonych,
czy zrzeszonych pod transparentem jednego dużego
ugrupowania gospodarczego. Siemens, Bosch czy
Junkers stanowią w branży AGD wydatny przykład.
Współczesny podział rynku obejmujący różnorodne
grupy konsumentów i szeroko zdywersyfikowane ro-
dzaje działalności przedsiębiorstw wynika z jednej stro-
ny z coraz częściej zachodzących na nim przeobrażeń
i zmian w systemach wartości, obyczajach, potrzebach
oraz pragnieniach konsumentów. Z drugiej zaś stro-
ny zmiany te wymuszają systematyczne dostosowy-
wanie się przedsiębiorstw do warunków rynkowych,
jakie zostały narzucone przez samych klientów oraz
konkurencyjne przedsiębiorstwa. Rozwarstwienie ryn-
kowe, jakie zachodzi w obecnym czasie zarówno po
stronie popytu, jak i podaży, jest efektem stosowa-
nych przez przedsiębiorstwa na szeroką skalę stra-
tegii rynkowych, których celem jest kreowanie za

wszelką cenę nowych rynków z nowymi systemami
wartości i nowymi potrzebami u poszczególnych  grup
konsumentów.

Od strategii ukierunkowanych na badania
marketingowe i rynkowe do strategii
kształtowania rynków

arketing na rynkach globalnych przeradza się
z promowania wielości cech wielu produktów
wielu firm jednocześnie w rodzaj homogenicz-

nej propagandy uruchamiającej bodźce, mającej za
zadanie zmanipulowanie klienta i zmuszenie go do
nieracjonalnych działań. Do realizacji tego celu
służą m.in. strategie kształtowania (oddziaływania)
rynków generowane przez przedsiębiorstwa w sferze
nowoczesnych technik i metod zarządzania związa-
nych ze strategiami marketingowymi. Idea i cel kształ-
towania rynku przez przedsiębiorstwa realizuje swój
ukryty cel oraz właściwe praktyczne zastosowanie
w sytuacji, kiedy to rynek zdominowała narastająca
wysoka złożoność (poszczególnych segmentów) oraz
znaczny stopień tzw. indywidualizmu klientów i szyb-
kie tempo zachodzących zmian (dynamika) w obsza-
rze docelowych grup konsumentów i technologii.
W praktyce więc jakikolwiek logiczny o wysokim stop-
niu skuteczności proces segmentacji, w wyniku któ-
rego przedsiębiorstwa byłyby nadal zdolne sukcesyw-
nie odtwarzać dokładne obrazy, stany poszczególnych
segmentów rynkowych w ramach oddzielnie funkcjo-
nujących niezależnych grup klientów całego rynku,
stał się już mało efektywny. Segmentacja straciła swój
pierwotny sens. Prześwietlanie całego rynku oraz gru-
powanie poszczególnych grup klientów w jednorodne
segmenty zgodnie z etapami i procedurami procesu
segmentacji nie przynoszą przedsiębiorstwom już tak
wysokich korzyści, jak miało to miejsce jeszcze kilka
lat temu. Można zatem założyć, że jeśli przedsiębior-
stwa w obecnych realiach rynkowych nie są w stanie
wyodrębnić z całości rynku względnie identycznych,
jednorodnych o zbliżonych do siebie pod względem
cech grup – klientów, pogrupowanych w jednorodne
segmenty, to najskuteczniejszym rozwiązaniem pro-
blemu dla nich stają się te metody, techniki oraz na-
rzędzia oddziaływania na rynek, które w efekcie ich
stosowania generują nowe segmenty z nowymi
potrzebami i oczekiwaniami klientów. Przedsię-
biorstwa w pierwszej fazie strategii kształtowania ryn-

Rozwój marketingu
drugiego obiegu a strategie
rynkowe przedsiębiorstw

Maciej Grzesiowski, Piotr Tarka
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ku wprowadzają na rynek nowe produkty, których
klienci w danym momencie jeszcze nie potrzebują
(przedsiębiorstwa wykorzystują do tego celu wystę-
pujący u klientów brak pełnej świadomości w zakre-
sie odczuwania rzeczywistych potrzeb), po czym
w fazie drugiej (w wyniku odpowiednich technik ma-
nipulacji i zastosowanych narzędzi perswazji w kam-
paniach promocyjnych), produkt ten zaczyna odgry-
wać w życiu klienta coraz większą rolę. Niezaspo-
kojenie zaś przez dany produkt potrzeb wywołuje
u niego tzw. głód i pewien rodzaj dyskomfortu psy-
chicznego.

W ramach takiego podejścia traktującego rynek
jako nowy obszar oddziaływań, składający się z no-
wych, nieświadomych często konsumentów, przedsię-
biorstwa próbują nie tylko zaspokajać konkretne po-
trzeby klientów (poprzez przestarzałe i mało skutecz-
ne strategie segmentacji), ale przede wszystkim po-
dejmują próby aktywizacji (pobudzania) nowych, ukry-
tych i  nie zidentyfikowanych nawet w najmniejszym
stopniu przez samych klientów potrzeb.

Współczesna inżynieria marketingu odchodzi za-
tem od badania potrzeb klientów (np. segmentacji).
Odchodzi też od prakseologicznych podstaw rozumie-
nia potrzeb. Potrzeby podstawowe definiowane we-
dle piramidy Abrahama Maslowa są w większości kra-
jów rozwiniętych zaspokojone. Zatem nie tyle obiek-
tywna potrzeba konsumenta, co uleganie modom,
trendom, inności, reklamom, manipulacjom decyduje
o jego motywach zakupu. Coraz krótsze cykle życia
produktów, sezonowe linie stylistyczne – w branżach
do wczoraj jeszcze nie sezonowych – zmuszają i pro-
wokują klientów do wyścigu za nowościami stylistycz-
nymi oraz technologicznymi. Badania marketingowe
w wielu branżach nie mają już sensu, ponieważ cykl
życia produktu bywa krótszy niż przebieg samego ba-
dania. W czasie wielotygodniowej procedury badaw-
czej nakierowanej na klientów, można niewiele się do-
wiedzieć, ponieważ o pomyłkach w badaniach marke-
tingowych decyduje wiele czynników, między innymi
nietrafienie we właściwą populację, szybka restytu-
cja technologii, dyktatorzy mód w zakresie designu
w poszczególnych branżach etc.

Okazuje się, że dla zoligopolizowanych korporacji
łatwiej jest kreować klientów niż ich badać, łatwiej
szpiegować konkurentów niż dbać o dobro własnych
klientów. Na szczęście pojawiły się w ostatnim dwu-
dziestoleciu branże, które generują technologię, a ona
– ponieważ jest nowa – potrzebuje bardzo subtelnego
public relations w zakresie „świata wiedzy” niż na-
chalnej reklamy. Jednak sama technologia nie zapew-
nia trwania koncernom w branżach o konserwatyw-
nej jej dynamice, a klienci narzekają na jakość pro-
duktów tworzonych bardzo często w aureoli „niebiań-
skiego marketingu”.

Owo oddziaływanie na klientów często sprowadza
się do bardzo wyrafinowanego ze strony przedsię-
biorstw sposobu traktowania klientów, którzy w rze-
czywistości spełniają funkcję nie podmiotową, lecz
przedmiotową, generującą coraz to większe zyski1).
W rzeczywistości klienci coraz częściej przeciwstawiają
się takiemu niewłaściwemu i wyrafinowanemu trak-
towaniu ze strony przedsiębiorstw. Obecnie to klien-
ci rozpoczynają poszukiwanie (penetrację) ukrytych

i nieskażonych przez duże przedsiębiorstwa wolnych
od nachalnych reklam przestrzeni rynkowych, w któ-
rych to próbują wyszukać dla siebie odpowiedni po-
ziom wysokiej wiarygodności, uczciwości w wytwarza-
nych dobrach czy świadczonych usługach przez przed-
siębiorstwa. Przedsiębiorstwa te określamy jako
„niezależne”. Jak się okazuje, to właśnie one w spo-
sób całkowicie dla nich wygodny mogą  wpływać na
zaspokojenie wysublimowanych potrzeb tej grupy
klientów. Można również stwierdzić, że rozwój tych
przedsiębiorstw wynika z faktu, że sami klienci znu-
dzeni dobrami masowego użytku, coraz częściej po-
szukują nowych i ciekawszych przestrzeni rynkowych
oraz oferowanych na nich produktów, które dawały-
by im poczucie własnej niezależności, akcentowały ich
indywidualność, eksponowały godność człowieka,
zwracały uwagę na ekologię, wartości prospołeczne
i były zaadoptowane do ich wyznawanych systemów
wartości. Klienci tego typu są nawet w stanie zado-
wolić się tymi produktami, które pod względem wy-
magań jakościowych nie spełniają wielu ich oczeki-
wań, ale które w zamian oferują im pewien wąski za-
kres korzyści, które to oni doceniają2). Duże przedsię-
biorstwa, koncerny podejmując działania zmierzające
do ukształtowania odbiorców, agresywnego wpływa-
nia na ich życie, kształtowania ich zachowań nabyw-
czych doprowadziły do skrajnie paradoksalnych sytu-
acji, w wyniku których konsumenci coraz częściej od-
czuwają pewien dyskomfort. Narastające w coraz więk-
szym stopniu u nich poczucie braku własnej odrębno-
ści, w rezultacie przekłada się na ich wysoki poziom
tzw. ogólnego niezadowolenia z konsumpcji różnorod-
nych dóbr (głównie masowego użytku). Koncerny za-
tem w obawie przed utratą klientów i w obliczu coraz
większego z ich strony powiększającego się rozgory-
czenia ofertą produktową, próbują za wszelką cenę
odchodzić od standardowych produktów o charakte-
rze masowym, przejmując te modele biznesu w ramach
marketingu produktów i usług, które z powodzeniem
zostały wdrożone przez mniejsze przedsiębiorstwa
tzw. niezależne. Nadrabianie przez duże przedsiębior-
stwa straconego czasu i wielu zaprzepaszczonych oka-
zji, jakie zostały dotychczas skutecznie wykorzystane
przez mobilne i elastyczne przedsiębiorstwa „nieza-
leżne” oraz poszukiwanie nowych produktów oddają-
cych wiernie sens idei i wartościom konsumentów
przyczyniają się do niekonwencjonalnych zachowań
rynkowych tych przedsiębiorstw. Najwierniej stan ten
oddała N. Klein opisując go w następujący sposób: „(...)
Nieposkromiona żarłoczność, z jaką korporacje uga-
niały się za wszystkim, co jest cool, w dużym stopniu
przyczyniła się do rozbudzenia antymarkowego akty-
wizmu: niszcząc billboardy, włamując się do systemów
komputerowych i urządzając spontaniczne nielegal-
ne imprezy uliczne, młodzi ludzie odzyskują prze-
strzeń zawłaszczoną przez świat wielkich korporacji,
„odmetkowując” ją partyzanckimi metodami”3).

Dychotomia rynku:  rynek pierwotny i wtórny

ekonomii występuje pojęcie rynku pierwot-
nego oraz rynku wtórnego. Na rzecz marke-
tingu rynek pierwotny kojarzony jest raczej

z obsługą masowych klientów homogenicznym pro-
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duktem. Nie jest to do końca prawda, ale niech tak
zostanie. Rynek wtórny utożsamiany jest z segmen-
tami konsumentów o minimalnych dochodach, szu-
kających szansy w okazjach. Giełdy: samochodowa,
płytowa, komputerowa, nieruchomości, giełdy pracy,
bazary, lumpeksy są przejawem funkcjonowania ryn-
ku wtórnego. W ramach rynku pierwotnego duże
przedsiębiorstwa, narzucając od dłuższego czasu swoje
produkty klientom, w wyniku stosowanych strategii
kształtowania rynku/ów, utraciły klientów z tego seg-
mentu na rzecz bardzo niewielkich, ale rozwijających
się dynamicznie z ciekawą i oryginalną ofertą produk-
tów przedsiębiorstw. Dlaczego tak się stało? Otóż kon-
sumenci coraz częściej poszukując własnej niezależ-
ności i produktów, które podkreślałyby ich własną
osobowości, styl życia stopniowo zamienili produkty
masowe na produkty bardziej wysublimowane. Dla-
czego zatem wybierają te produkty, które są bardziej
wysublimowane i dostosowane do ich indywidualnych
potrzeb? Ponieważ produkty te oferują im z reguły
inny rodzaj korzyści wynikających m.in. z: przeżyć
duchowych, rozwoju intelektualnego, zachowa-
nia i pobudzania rozwoju własnego ukształto-
wanego od lat systemu wartości, prowadzenia
wybranego przez siebie stylu odżywiania się i utrzy-
mywania kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia. Pro-
dukty tego typu oferują na ogół również szerszy za-
kres wartości kulturowych, które dla przykładu obej-
mują takie dziedziny działalności kulturalnej, jak:
muzyka (koncerty muzyki poważnej i rockowej, wy-
dawnictwa płytowe i prasowe: niezależne zine’y, fan-
zine’y), sztuka teatralna, kino tzw. niezależnego obie-
gu, literatura (np. podziemne wydawane przez kolek-
cjonerów tomiki wierszy) itd. Są to niewątpliwie te
produkty i usługi, które oferowane są wyłącznie przez
rynek wtórny, na którym klienci raczej doceniają to,
co jest ukryte, małe oraz prezentuje sobą bogactwo
nowych wrażeń, oferuje nowe spektrum doświadczeń
i umożliwia rozwój intelektualny na wyższym pozio-
mie. Niemal od zawsze w sferze nauki i sztuki funk-
cjonuje abstrakt pod pojęciem „kultura alternatyw-
na”. Kultura alternatywna związana jest z niegodze-
niem się niektórych autorów – „producentów w kul-
turze” (scenarzystów, malarzy, muzyków, pisarzy
i poetów) z przejawami masowej odmiany sztuki, jej
uproszczeniami i niedostateczną jakością. Ideał kon-
sumenta alternatywnego rozprzestrzenia się dziś tak-
że w innych dziedzinach. Okazuje się, że współczesny
klient szuka informacji i wiedzy, a co za tym idzie pro-
duktów o zwiększonym potencjale jakości, przesłania,
funkcjonowania etc. Na przykład pacjenci szukają al-
ternatywnej wiedzy medycznej – wiedzy oraz alterna-
tywnych medyków z dziedziny medycyny naturalnej.
Dietetycy nie chcą słuchać oficjalnych teorii bioche-
micznych i poszukują utrwalonych w tradycji sposo-
bów prawidłowego odżywiania, neutralizujących lecze-
nie objawów, którymi zwykli zajmować się lekarze.
Farmaceuci poszukują specyfików wyjętych spod
pierwszego obiegu syntetycznych specyfików, najczę-
ściej opartych technologicznie na naturalnych wycią-
gach z roślin bez domieszki syntetycznej. Poszukiwa-
nie jakości życia cechuje zarówno elity społeczne, jak
i spauperyzowane mieszczaństwo, biednych i boga-
tych, małe firmy oraz wielkie koncerny. Zatem kla-

syczne rozróżnienie na marketing masowy commo-
dity (homogeniczny) oraz zróżnicowany (differentia-
tion) nie jest aktualne. Przenikanie się branż, tech-
nologii, sezonowości, mód oraz postaw moralnych
i kulturowych czyni zasadnym inne rozróżnienie dla
strategii marketingowych: marketing pierwsze-
go obiegu oraz marketing drugiego obiegu. Taki
właśnie podział uwarunkowuje dychotomiczne aspekty
funkcjonowania marketingu w ogóle. Inny marketing,
jakby z innego świata w przypadku świata globalnej
propagandy, inny w przypadku produktów nie miesz-
czących się w przestrzeni globalnej manipulacji4). Kry-
teria do wyodrębnienia marketingu pierwszego i dru-
giego obiegu są następujące:
� zasoby kapitałowe,
� skala firmy (oddziaływania),
� własne media,
� typ więzi pomiędzy członkami obiegu,
� klasyczne, ekonomiczne (rynek pierwotny, wtórny),
� biedni-bogaci,
� kulturowe (mierniki etyki: w pierwszym oficjalnym
obiegu miernikami etyki są efektywność ekonomicz-
na oraz decyzja większości; w drugim obiegu normy
wywodzące ze szkół klasycznych – w Polsce od chrze-
ścijaństwa),
� polityczne (państwo poprawności politycznej w au-
reoli demokracji); poprawność polityczna oznacza
strach przed utratą rynków na skutek wyłamania się
spod ideologii grupy rządzącej,
� poszukiwanie jakości konsumpcji (zdrowie, ekolo-
gia; prawda; uczciwość),
� prawo (nie zawsze chroniące konsumenta, lecz
praktyki monopolistyczne) – w systemie komunistycz-
nym w drugim nielegalnym obiegu wydano wiele war-
tościowych pozycji książkowych),
� konkurencja albo kolaboracja (sposób zachowania
uczestników pierwszego, drugiego obiegu),
� technologia.

Rysunek obrazuje dychotomię zjawiska rynku
i marketingowego oddziaływania na elementy tego
rynku.

,Rys. Marketing drugiego obiegu
Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski

jawiska i produkty masowe nie spełniają już
od wielu lat podstawowych wymagań i ocze-
kiwań klientów o wysublimowanych potrze-

bach. Ci klienci stali się częścią nowego rynku – wtór-
nego; poszukują w produktach przede wszystkim wła-
snej, odrębnej od całości, tożsamości i niezależności.
Produkty masowe są po prostu masowe, zbyt pospoli-
te i najczęściej „ometkowane” od wielu lat znanymi
markami handlowymi przedsiębiorstw, co w gruncie
rzeczy jeszcze bardziej odstrasza klientów rynku wtór-
nego, a klientów rynku pierwotnego zniechęca do dal-
szej agresywnej konsumpcji.

Marki masowe są więc na ogół pozbawione aury
tajemniczości i kojarzą się większości klientom rynku
wtórnego i coraz częściej pierwotnego z szablonowy-
mi oraz mało atrakcyjnymi formami przyciągania jego
uwagi, w tym spełniania na wysokim poziomie ocze-
kiwań klienta (szczególnie potrzeb wyższego rzędu).
Nie stanowią one przedmiotu szczególnego zaintere-
sowania w grupie konsumentów. Klienci rynku pier-
wotnego, którzy odczuwają coraz większą presję ze
strony dużych koncernów w zakresie ogromnej liczby
oferowanych przez nie dóbr na rynku, zaczynają po-
szukiwać tych dóbr i rynków, które byłyby mniej ma-
sowe i które dawałyby im pełną swobodę wyboru. Prze-
chodzą oni zatem na te rynki (wtórne), gdzie sukces
rynkowy każdego z oferowanych i sprzedawanych
(przez mniejsze przedsiębiorstwa tzw. niezależne)
produktów uwarunkowany jest przede wszystkim:
� kreatywnością tych przedsiębiorstw wyrażaną
w konstruowanych produktach,
� partnerstwem towarzyszącym klientom w ramach
zachodzących transakcji kupna i sprzedaży poszcze-
gólnych produktów,
� utrzymywania tzw. równoległego współbrzmienia
przedsiębiorstwa z klientem na równoprawnych za-
sadach bez ingerencji w sferę prywatności klientów
i stosowania wyszukanych technik oraz narzędzi per-
swazji.

Można wręcz stwierdzić, że przedsiębiorstwa mniej-
sze, działające w mikroskali tworzące enklawy, ośrodki
oraz produkty w ramach rynku wtórnego oferują klien-
tom bogatą i oryginalną ofertę. Rynek wtórny, na któ-
rym działają, jest więc zaprzeczeniem tego, co tworzy
rynek masowy – pierwotny. Marketing rynku pierwot-
nego jest marketingiem pierwszego obiegu i w rzeczy-
wistości nie spełnia on żadnych podstaw owych warun-
ków do jego dalszego stosowania. Wynika to przede
wszystkim z jego małej skuteczności oraz swoistej in-
doktrynacji. Z kolei marketing rynku wtórnego to mar-
keting drugiego obiegu, który cechuje się pełną przej-
rzystością oferowanych dóbr, subtelnością i wyższością
doznań oraz przeżyć duchowo-intelektualnych.

Duże koncerny najwyraźniej próbując uelastycz-
nić swoją działalności i odzyskać utraconych klientów,
którzy przenieśli się z rynku pierwotnego na rynek
wtórny, podejmują często desperackie próby, które
kończą się dla nich o wiele gorzej. Przeciąganie z po-
wrotem klientów na swoją stronę poprzez stosowanie
różnorodnych metod imitacji modelu biznesu i mar-
ketingu drugiego obiegu, stworzonego przez małe
przedsiębiorstwa, przyczynia się do powstawania na-

stępujących sytuacji: ...Usiłując zarobić na szaleństwie
marketingu niezależności, nawet sama Coca-Cola,
najlepiej rozpoznawalna marka na świecie, pokusiła
się o próbę zejścia do podziemia. Drżąc ze strachu, że
jest zbyt establishmentowa dla wyczulonych na met-
kowe niuanse nastolatków, wymyśliła nową kampa-
nię reklamową, ogłaszając w Wisconsin, że Cola jest
„nieoficjalnym napojem tego stanu”. Kampania obej-
mowała reklamówki radiowe nadawane przez rzeko-
mo piracką radiostację o nazwie EKOG: Coke pisane
wspak. Nie chcąc pozostawać w tyle, należąca do Gapa
marka Old Navy naprawdę stworzyła własną piracką
radiostację do celów autopromocji – wąskozakresowa-
ny przekaźnik, którego sygnał można było odbierać
wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z chi-
cagowskich billboardów.

Wysiłki, jakie czynią duże koncerny w celu przy-
ciągnięcia klientów, okazują się więc coraz mniej sku-
teczne i efektywne. Dla nich odejście klientów do ryn-
ku wtórnego oznacza być może nieodwracalny proces.
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią na to pytanie
jest być może specyficzny sposób myślenia, podejmo-
wania przez klientów rynku wtórnego decyzji, kształ-
towania według własnych reguł zachowań nabywczych
czy uświadamianie sobie własnych potrzeb, szczegól-
nie tych z wyższego rzędu występujących w górnej
części piramidy A. Maslowa. Należałoby również od-
wołać się do takich dziedzin w nauce, jak psychologia
i socjologia, których ugruntowany dorobek naukowy
mógłby wyjaśnić m.in. znaną od wielu lat prawidło-
wość, mówiącą że klient jeśli raz poczuje się oszukany
lub zostanie zawiedziony ofertą/wartością produktu
firmy, po raz drugi po ten produkt nie sięgnie. Co wię-
cej, jest on w stanie uruchomić mechanizm przekazy-
wania (często bardzo złych) informacji na temat da-
nego produktu przez jedną osobę wszystkim innym
po kolei przypadkowo napotkanym lub osobom zna-
nym z własnego środowiska. Stwierdzenie, że klienci
rynku wtórnego zaliczają się do grupy konsumentów,
która z własnej i nieprzymuszonej woli przekazuje we
własnym gronie istotne informacje na temat produk-
tów, promując te z nich, które według poszczególnych
liderów opinii w tej grupie zasługują na szczególną
uwagę oraz te, które nie są produktami masowymi
dokładnie odzwierciedla ideę i sens działania marke-
tingu drugiego obiegu, który został m.in. wykreowa-
ny poprzez tak często występujące w społeczeństwie
zjawiska, jak word of mouth5).

dr Maciej Grzesiowski, mgr Piotr Tarka
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
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Powstałe w 1981 roku pojęcie rynku wschodzącego
(Emerging Market Economy – EME) nie jest jednoznacz-
ne, ale w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza gospodarkę
charakteryzującą się niskim lub też średnim dochodem
narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nie-
wątpliwie jednak takie kraje, jak: Czechy, Polska, Wę-
gry, Litwa, Łotwa czy Estonia uważane są za rynki wscho-
dzące. Z kolei w Azji znakomitym przykładem gospodar-
ki wschodzącej jest Malezja, której PKB w trakcie ostat-
nich sześciu lat po przezwyciężeniu azjatyckiego kryzy-
su finansowego wzrastał w 5-proc. tempie. Natomiast
w 2004 roku produkt krajowy brutto Malezji zwiększył
się o 7,1%. Równie dynamicznie rozwija się w Malezji
szkolnictwo wyższe, a nakłady na naukę należą do naj-
większych na świecie.

Bez wątpienia świadomość podobnych problemów
oraz chęć wymiany doświadczeń stanowiły inspirację dla
dr. hab. prof. US Dariusza Zarzeckiego z Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz prof. Yusnidah Ibrahim z Uniwer-
sytetu Północnej Malezji do zorganizowania wspólnego
przedsięwzięcia. Dotychczas Zakład Inwestycji i Wy-
ceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskie-
go zorganizował pięć międzynarodowych konfe-
rencji „Zarządzanie Finansami”, a Wydział Finan-
sów i Bankowości Uniwersytetu Północnej Male-
zji – dwie międzynarodowe konferencje „Banko-
wość i Finanse”. Natomiast w trakcie kolejnej, już
wspólnej konferencji, która odbyła się w maju tego
roku w Międzyzdrojach, postanowiono podjąć dys-
kusję na temat rynków wschodzących, do których
należy zarówno gospodarka malezyjska, jak i pol-
ska.

Na temat rynków wschodzących mówiła m.in. prof.
Nor Hayati Ahmad z Universiti Utara Malaysia w wy-
stąpieniu pt. „Market Responses to SRR Changes: Evi-
dence from an Emerging Market”, która prezentując wy-
niki przeprowadzonych badań wskazała, że obniżenie po-
ziomu rezerw obowiązkowych stanowi niezwykle skutecz-
ne narzędzie makroekonomiczne służące do ożywienia
gospodarki dotkniętej kryzysem finansowym. Natomiast
prof. Merouane Lakehal-Ayat z St. John Fisher College
w USA w referacie pt. „The US and EU Today: Issues
and Challenges in the Economic and Financial Areas”
odniósł się do problemów i wyzwań stojących przed go-
spodarką amerykańską oraz gospodarkami europejskimi
w następnych dekadach. Za jedno z najpoważniejszych
zagrożeń uznał konkurencyjność gospodarek azjatyckich
„tygrysów”, za jakie uważa się Chiny, Indie, a także Ma-
lezję.

Szczególnie eksponowany był również temat fuzji
i przejęć. Gość konferencji, prof. Sudi Sudarsanam z Cran-
field University (Wielka Brytania), czołowy autorytet
w dziedzinie fuzji i przejęć w Europie oraz autor jednego
z najlepszych oraz najczęściej polecanych podręczników,
The Essence of Mergers and Acquisitions, mówił o czyn-
nikach determinujących wycofywanie spółek z giełd oraz
o motywach zawierania tego typu transakcji („Determi-
nants of Going Private and Shareholder Gains: Corpora-
te Governance, Growth Opportunities and Leverage”).
Z kolei dr Jan Rak z Uniwersytetu Warszawskiego zapre-
zentował oryginalny przypadek utraty kontroli nad jed-
nostką zależną, który miał miejsce na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Kolejnym, ciekawym nurtem dyskusji w trakcie kon-
ferencji były kwestie związane ze społecznymi przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi. Prof. Kevin Campbell z Uni-

versity of Stirling (Wielka Brytania) w wystąpieniu pt.
„Public Private Partnerships in the UK: A Critical Eva-
luation” dokonał bardzo ciekawej oceny zaangażowania
sektora prywatnego w realizację przedsięwzięć finanso-
wanych ze środków publicznych w Wielkiej Brytanii. Prof.
dr hab. M. Hamrol oraz mgr Łukasz Trojnarski w swojej
prezentacji przedstawili metody analizy kosztów i korzy-
ści społecznych stosowane na rynkach rozwiniętych. Jak
podkreślali, wycena kosztów i korzyści społecznych wią-
że się często z koniecznością szacunku wartości dóbr, dla
których nie istnieją efektywnie funkcjonujące rynki.

Podczas konferencji poruszono również inne wątki
z dziedziny zarządzania finansami. Prof. Joseph G. Nel-
lis z Cranfield University (Wielka Brytania) oraz mgr
Magdalena Kisielewska z Uniwersytetu Szczecińskiego
przedstawili wyniki badań nad efektywnością sektora
bankowego w Polsce. Zastosowanie metody DEA (Data
Envelopment Analysis) pozwoliło postawić oraz udowod-
nić tezę, że banki działające w segmencie klientów deta-
licznych działają bardziej efektywnie niż te podmioty,
które obsługują klientów korporacyjnych.

Wymienione wystąpienia dotyczą tylko niewielkiej
części tematów poruszanych w trakcie konferencji; rów-
nie interesujące dyskusje toczyły się również w obszarze
zarządzania wartością spółek, wyceny, zarządzania ry-
zykiem, nadzoru korporacyjnego, oceny efektywności in-
westycji, źródeł finansowania, mierzenia i oceny wyni-
ków przedsiębiorstw, a także bankowości i finansów mię-
dzynarodowych.

W trakcie konferencji, podczas uroczystej gali, po raz
trzeci przyznana została nagroda promująca wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie zarządzania finansami „Beta 2005”.
Nagrodę tę przyznaje kapituła złożona z wiodących na-
ukowców i praktyków zarządzania finansami. Laureatką
tegorocznej (trzeciej już) edycji konkursu została dr hab.
Monika Marcinkowska, wyróżniona za pracę pt. „Rocz-
ny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa”.

Podsumowując, należy podkreślić znaczenie i aktu-
alność zagadnień podejmowanych w trakcie konferencji,
które znalazły odzwierciedlenie w liczbie uczestników
w VI edycji konferencji. Uczestniczyło 180 naukowców
z wiodących uczelni ekonomicznych zarówno polskich,
jak i zagranicznych oraz grono finansistów – praktyków.
Dwutomowa publikacja konferencyjna zawiera 115 arty-
kułów z dziedziny zarządzania finansami. Na konferen-
cji wygłoszono ponad 70 z nich.

Przewodniczący Rady Programowej konferencji, dr
hab. prof. US Dariusz Zarzecki, zamykając konferencję
stwierdził, że dyskusje prowadzone w trakcie konferen-
cji dowiodły istnienia wielu podobieństw pomiędzy go-
spodarką polską i malezyjską, a także pozwoliły na wska-
zanie obszarów, w których się one znacząco różnią, cze-
go doskonałym przykładem jest tzw. islamic banking, któ-
rego istnienia nie można ignorować ze względu na zmia-
ny demograficzne zachodzące na świecie. Dr hab. prof.
US Dariusz Zarzecki wraz z prof. Abdulem Razakiem
Chikiem (reprezentującym rektora Uniwersytetu Północ-
nej Malezji) zapowiedzieli również chęć kontynuowania
współpracy w przyszłości, czego wyrazem ma być umo-
wa dotycząca wymiany pracowników naukowych oraz
studentów zawarta pomiędzy uniwersytetami. Porozu-
mienie to jest pierwszą tego typu umową, która zostanie
podpisana pomiędzy uniwersytetami w Polsce i Malezji.

dr Katarzyna Byrka-Kita
Uniwersytet Szczeciński

Zarządzanie finansami – biznes, bankowość
i finanse na rynkach wschodzących
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Cel odgórnej regulacji mechani-
zmów rynkowych powinien być jed-
nakowy dla wszystkich sektorów:
stworzenie warunków dla uczciwej
konkurencji firm działających na
danym rynku lub w przypadku
naturalnych monopoli zapewnienie
właściwego poziomu cen i usług.
Większa konkurencja oznacza sil-
niejszy wzrost produktywności, co
przekłada się na szybszy rozwój
gospodarki i większą wartość PKB.
W wielu krajach jednak rządy mają
trudności z regulowaniem swych
gospodarek w sposób efektywny.

Po co w ogóle interweniować
w mechanizm wolnej konkurencji
i cokolwiek regulować odgórnie? Po
pierwsze dlatego, że gospodarka
rynkowa nie może dobrze funkcjo-
nować bez reguł: prawa własności
(w tym do znaku handlowego i pa-
tentów, chroniących innowatorów),
czy ustaw antytrustowych stwarza-
jących ramy dla uczciwej konku-
rencji. Po drugie, regulacje są nie-
zbędne do złagodzenia niesprawno-
ści mechanizmów rynkowych, np.
poprzez wprowadzanie standardów

bezpieczeństwa, kontrolę zanie-
czyszczenia środowiska lub ochro-
nę konsumentów przed wykorzy-
stywaniem ich przez producentów.
Co więcej, niektóre formy regula-
cji mogą zachęcać firmy do sprosta-
nia potrzebom klientów, na któ-
rych w innych warunkach nie
zwróciliby uwagi. Po trzecie, inter-
wencja w mechanizmy rynkowe
jest niezbędna w podtrzymywaniu
konkurencji i promowaniu dobra
konsumentów w takich branżach,
jak: energia elektryczna, telekomu-
nikacja i inne branże mające ten-
dencję do monopolizowania się
z racji dużych wymagań co do in-
frastruktury.

Regulacja niesie za sobą pewne
trudności. Kiedy definiuje się regu-
ły konkurencji w takich dziedzi-
nach, jak własność intelektualna,
czy polityka cenowa, trzeba zacho-
wać równowagę. Reguły i standar-
dy ochrony konsumentów muszą
być wystarczające, ale też niezbyt
drogie, aby nie hamować innowa-
cyjności. Rządy zbyt często okre-
ślają swoją politykę wobec firm
metodą prób i błędów, myląc jed-
nocześnie cele ekonomiczne z poli-
tycznymi i społecznymi.

Badania prowadzone przez
McKinsey Global Institute (MGI)
pokazują, że zła regulacja jest czyn-
nikiem ograniczającym wydajność
i wzrost gospodarek poszczegól-
nych państw świata. Dotyczy to
zwłaszcza krajów rozwijających się.
I tak na przykład Indie mogłyby
zwiększyć wydajność pracy o 61%,

gdyby ograniczyły szkodliwe regu-
lacje rządowe. Podobnie, Brazy-
lia mogłaby zwiększyć wydajność
o około 43% (patrz tab. 1). Bada-
nia MGI prowadzone w Rosji wska-
zują, że bardziej efektywna regu-
lacja mogłaby spowodować wzrost
gospodarczy wyższy o około 8%
w skali roku, bez dodatkowych na-
kładów kapitałowych.  Okazuje się,
że wpływ regulacji rządowych na
gospodarkę jest trzy razy większy
w przypadku biednych państw, niż
bogatych. Wynika to m.in. z faktu,
że w biednych krajach nie ma roz-
winiętych praw własności. Silny
interwencjonizm połączony ze
słabą ochroną praw własności wy-
klucza biednych z gry. W najwięk-
szym stopniu cierpią na tym kobie-
ty, ludzie młodzi i pracownicy nie-
wykwalifikowani.

Wspomniane już badania MGI,
prowadzone w 17 krajach oraz do-
świadczenie firmy McKinsey po-
zwoliły autorom na zidentyfikowa-
nie trzech pułapek regulacji oraz
podstawowych zasad pomagających
uniknąć problemów.

Niewłaściwa regulacja
czynników produkcji

ządy dość często niewy-
starczająco starają się in-
gerować w zasady konku-

rencji, zwracając uwagę na takie
czynniki produkcji, jak własność
i siła robocza. W rezultacie ich dzia-
łania występuja nieoczekiwane
konsekwencje.



45organizacji 99999/2005 Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

,

Kosztowna siła robocza

Jak na ironię, regulacje, które
mają na celu ochronę pracy, godzą
w zatrudnienie. Menedżerowie,
mający ograniczone możliwości re-
dukowania zatrudnienia, wzbra-
niają się przed zatrudnianiem no-
wych pracowników. To z kolei pa-
radoksalnie uniemożliwia wzrost
organizacji.

Co więcej, próby odgórnego za-
pewnienia przyzwoitych pensji naj-
mniej zarabiającym robotnikom
ogranicza powstawanie nowych
stanowisk pracy dla nisko wykwa-
lifikowanych (szczególnie w usłu-
gach). Francja na przykład ustali-
ła poziom płacy minimalnej na po-
ziomie dwa razy wyższym niż Sta-
ny Zjednoczone. W efekcie detali-
ści w USA zatrudniają o 50% wię-
cej pracowników per capita niż ich
partnerzy we Francji. Zamiast więc
gwarantować płace minimalne, być
może lepszym rozwiązaniem było-
by ustanawianie ulg podatkowych
i niskiego poziomu podatków dla
najmniej zarabiających.

Restrykcyjne podejście
do własności i gruntów

Ustanawianie zasad własności
i kupna gruntów może spowolnić
wzrost poprzez hamowanie inwe-
stycji kapitałowych i konsolidację
przemysłową. Szczególnie dotyczy
to niejasnych zasad własności
gruntów. Jak pokazuje Hernando
de Soto w swojej książce The My-

stery of Capital: Why Capitalism
Triumphs in the West and Fails
Everywhere Else na Filipinach uzy-
skanie prawa do gruntu może za-
jąć od 13 do 25 lat i wymaga pra-
wie 170 podpisów urzędników róż-
nych szczebli. W efekcie od 60% do
70% obywateli tego kraju nie ma
legalnych praw własności do swo-
ich gruntów. System ten uderza we
wszystkich: w małych przedsiębior-
ców i dużych inwestorów.

Nadmierna regulacja
w sektorach
konkurencyjnych

wielu krajach największy-
mi przeszkodami dla go-
spodarczego wzrostu były

nieadekwatne lub niejednolite re-
gulacje w sektorach naturalnie
konkurencyjnych, szczególnie
w sektorze produkcji, usług, dóbr
konsumpcyjnych i w budownic-
twie.

Protekcjonizm tworzący
bariery wejścia na rynek

Aby chronić lokalny przemysł
i zatrudnienie, rządy bardzo często
tworzą bariery wejścia na rynek,
np. poprzez taryfy celne i restryk-
cyjną politykę w stosunku do za-
granicznych inwestorów bezpo-
średnich. W efekcie powoduje to
izolowanie rodzimych przedsiębior-
ców od konkurencji i redukowanie
zachęt do dostarczania tańszych
i lepszych produktów i usług.

Restrykcyjne regulacje
na rynkach dóbr
konsumpcyjnych

Rządy słusznie starają się usta-
nawiać pewne standardy bezpie-
czeństwa i chronić zdrowie konsu-
mentów. Niektóre regulacje ha-
mują jednak produktywność firm
i ich innowacyjność. I tak na przy-
kład w Niemczech restrykcyjnie
przestrzega się godzin otwarcia
sklepów (zamknięte w niedziele).
W połączeniu z płacami minimal-
nymi na dość wysokim poziomie
oraz prawem ograniczającym po-
wierzchnie sklepowe w poszczegól-
nych strefach w mieście (co w kon-
sekwencji oznacza spadek liczby
hipermarketów) powoduje to, że
wydajność na rynku dóbr kon-
sumpcyjnych w Niemczech jest
o około 15% niższa niż w Stanach
Zjednoczonych.

Nieelastyczna regulacja
w branżach dawniej
monopolistycznych

iedy rządy liberalizują
działanie dostawców ener-
gii elektrycznej, kolei, te-

lekomunikacji oraz innych tego
rodzaju sektorów niemal natych-
miast rośnie produktywność. Sek-
tory te stanowią z reguły około 10%
PKB, a kształtowane w nich ceny
wpływają na stan firm w całej go-
spodarce.

Niestety, liberalizacja oznacza
w większości przypadków pobłaża-
nie i specjalne warunki dla byłych
monopolistów. Co więcej, regulacje
nie uwzględniają rozwoju nowych
technologii i kształtowania się no-
wych warunków działania na ryn-
ku. I tak, pojawienie się dostawców
nowych technologii telekomunika-
cji bezprzewodowej w wielu przy-
padkach nie zmienia zasadniczo
spojrzenia rządów na cały rynek.
Nowi objęci są na ogół innymi prze-
pisami niż tradycyjna telefonia.

Indie 13 61 26

Brazylia 28 43 29

Korea Południowa 42 57 1

Europa**) 70 27 3

Japonia 81 19 0

USA 87 12 1

Tab. „Kaftan bezpieczeństwa” regulacji*)

*) wszystkie wartości stanowią porównanie do wskaźnika wydajności według
najlepszych praktyk, którego poziom przyjęto jako 100

**) Francja, Niemcy, Wielka Brytania
***) w tym infrastruktura

Kraj
Wydajność
w obecnych
warunkach

Szkodliwe
regulacje
rządowe –

potencjalny
wpływ

usuwania
barier regulacji
na wydajność

Inne
czynniki***)
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Złoty środek

by interwencjonizm był
bardzie efektywny, ko-
nieczne jest przestrzega-

nie kilku podstawowych reguł.

Regulacja musi być
przejrzysta i oparta na faktach

Decydenci muszą zdawać sobie
sprawę nie tylko z tego, jak różne
opcje ich rozwiązań mogą wpływać
na gospodarkę rynkową, ale także,
jakie może to mieć konsekwencje
polityczne i społeczne. Konieczne
zatem staje się poprzedzenie kon-
kretnego działania szczegółowymi
analizami i przygotowaniem róż-
nych scenariuszy rozwoju sytuacji.

Regulacja musi być
dynamiczna

Ta zasada jest szczególnie istot-
na w przypadku sektorów trudno
podlegających odgórnym regula-
cjom. Konieczne staje się zatem
antycypowanie zmian na rynku
i takie konstruowanie przepisów,
aby odpowiadały one aktualnej sy-
tuacji, ale także dawały się łatwo
adaptować do nowych warunków
rynku. Podobnie, jak podatki, prze-
pisy są trudne do usunięcia lub
zmiany, ale ich ograniczanie może
okazać się decydujące dla stymulo-
wania wzrostu i innowacji.

Należy ostrożnie wpływać
na wskaźniki rynku

Wprowadzanie rewolucji w za-
sadach odnoszących się do wskaź-
ników produkcji może mieć nie-
oczekiwany wpływ na funkcjono-
wanie całej gospodarki. Z uwagi na
ścisłe związki między celami eko-
nomicznymi a społecznymi refor-
my tego rodzaju muszą być prze-
prowadzane z dużą ostrożnością.
W latach 90. ub. wieku Hiszpanii
udało się osiągnąć zarówno jedne,

jak i drugie cele. Wprowadzenie
elastycznego prawa pracy pomogło
zredukować bezrobocie o około
40% w ciągu zaledwie sześciu lat.
Reforma pozwoliła pracownikom
na negocjowanie kontraktów
i stworzenie nowego typu umowy
o pracę, ograniczenie odpraw dla
zwalnianych robotników o około
60%. Wszystkie te posunięcia
znacznie zaktywizowały młodych
i inne grupy, tradycyjnie mające
największe trudności w znalezieniu
zatrudnienia.

Należy pozwolić rynkowi
wybrać zwycięzców

Odgórna regulacja powinna być
jednakowa w stosunku do różnych
graczy na rynku. Ograniczanie pola
do działania dla nowych przedsię-
biorców na rynku jest równoznacz-
ne z hamowaniem konkurencji,
ponieważ nie stymuluje to dotych-
czasowych graczy do podnoszenia
wydajności i ograniczania kosztów
produkcji. Myślenie w kategoriach
pobudzania konkurencji pozwala
uniknąć pułapki ochraniania za
wszelką cenę wszystkich już dzia-
łających na rynku. Podobnie też
próba ochraniania „narodowych”
technologii i standardów może do-
prowadzić do ograniczenia innowa-
cyjności i konkurencyjności firm.

Należy chronić ludzi,
a nie stanowiska pracy

Kiedy decydenci usiłują zapew-
nić zatrudnienie w niektórych sek-
torach, mogą oczywiście osiągnąć
sukces w krótkim okresie, ale dzie-
je się to kosztem tworzenia miejsc
pracy gdzieś indziej. Zamiast więc
chronić stanowiska – a trzeba pa-
miętać, że ich redukcja wiąże się
często z koniecznością zwiększa-
nia produktywności firm – należa-
łoby się raczej skoncentrować na
rozwijaniu programów wspoma-
gających przekwalifikowanie się
zwalnianych pracowników i ich
przechodzenie do innych branż
i sektorów.

Nie należy regulować
procesów

W naturalnie konkurencyjnych
sektorach przedsiębiorcy muszą
mieć swobodę w wyborze sposobu
działania i dopasowywaniu się do

standardów (bezpieczeństwa lub
ochrony środowiska). Jeśli rządy
odgórnie i w sposób restrykcyjny
kontrolują proces wytwarzania,
strukturę organizacyjną i przepisy
obowiązujące w organizacji, osłabia
to zdolność do innowacji.

Trzeba dopasowywać
przepisy do rynków
„narodowych”

Regulacja zawsze musi odzwier-
ciedlać ramy prawne i instytucjo-
nalne danego kraju oraz poziom
rozwoju gospodarki i infrastruktu-
ry. Kopiowanie obcych rozwiązań
może być szkodliwe i dysfunkcjo-
nalne. Jednakże benchmarking
może pomóc zwiększać przejrzy-
stość przepisów i ich porównywal-
ność. Takie czynniki, jak koszt ka-
pitału, siły roboczej, gęstość zalud-
nienia, popyt i siła nabywcza, czy
poziom liberalizacji gospodarki są
różne w różnych państwach
i muszą być brane pod uwagę przy
tworzeniu nowych przepisów.

Trzeba pamiętać o potrzebie
infrastruktury

Sektor energetyczny, paliwowy,
telekomunikacja, czy kolej wyma-
gają dużych nakładów inwestycyj-
nych i długiego okresu ich zwrotu.
Decydenci powinni zatem promo-
wać i nagradzać podejmowane in-
westycje. Jednym ze sposobów jest
pozwalanie na utrzymywanie cen
na poziomie wyższym niż bieżące
koszty.

�

� �

Tworzenie regulacji, które ra-
czej stymulują niż hamują konku-
rencję i wzrost gospodarczy, jest
trudną do opanowania sztuką,
zwłaszcza w warunkach szybkich
zmian technologicznych i niepew-
ności. Politycy bardzo często ule-
gają presji ochrony zagrożonych
branż i utrzymania w nich zatrud-
nienia. Niemniej, trzeba pamiętać,
że ich praca jest bardziej złożona:
tworzenie ram dla działalności
przedsiębiorstw w skali całej gospo-
darki.

Opr. dr Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa
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Dynamicznie zmieniające się uwarunkowa-
nia społeczno-gospodarcze, wzrost konkuren-
cyjności w wielu sferach działalności wymogły
na polskich przedsiębiorcach potrzebę zmian.
Jednak, aby móc w pełni zabezpieczyć swoją
pozycję rynkową, nie wystarczy zmiana wize-
runku i organizacji firmy. Trzeba również za-
inwestować w systematyczne szkolenie pracow-
ników. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi
Modelowy system przystosowania kadr przed-
siębiorstw do zmian strukturalnych w gospo-
darce (PL-106) realizowany w ramach Inicjaty-
wy Wspólnotowej EQUAL.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa postanowiło wyjść naprzeciw potrze-
bom małych i średnich firm, a także wykorzy-
stać szansę, jaką daje Inicjatywa Wspólnotowa
EQUAL. Dlatego też, wspólnie ze Związkiem
Rzemiosła Polskiego, Federacją NSZZ Przemy-
słu Lekkiego oraz Forum Związków Zawodo-
wych i KK NSZZ „Solidarność” opracowano
modelowy system przystosowania kadr przed-
siębiorstw do zmian strukturalnych w gospo-
darce.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu
zarządzania wiedzą oraz narzędzi do jego wdrażania
w firmach z wybranego sektora znajdującego się w fa-
zie restrukturyzacji oraz rozwój nieformalnych i in-
cydentalnych systemów edukacji zawodowej, czyli ta-
kich, które bazują na wewnętrznych szkoleniach
w przedsiębiorstwach oraz wiedzy i doświadczeniu, ja-
kie zdobywają pracownicy podczas długich lat pracy.

Naszym dążeniem było usystematyzowanie oraz
usprawnienie procesu zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwie w ten sposób, aby była ona w pełni i naj-
efektywniej wykorzystana – podkreślają partnerzy pro-
jektu. Z tego też powodu celem szczegółowym realizo-
wanego projektu jest stworzenie po pierwsze: syste-

mu analizy potrzeb szkoleniowych, w który aktywnie
będzie zaangażowane kierownictwo firmy i wszyscy
pracownicy; po drugie: systemu oceny kwalifikacji
zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych w firmie;
wreszcie – po trzecie: systemu wykorzystania umie-
jętności starszych, doświadczonych pracowników w ten
sposób, aby zostali trenerami i tutorami dla pozosta-
łych pracowników w opracowywaniu indywidualnych
projektów edukacyjnych na stanowisku pracy.

System rzemieślniczej oświaty zawodowej to do-
bry punkt wyjścia dla nowych rozwiązań, które zo-
staną wypracowane w ramach projektu.

Dzięki uwzględnieniu tych trzech elementów stwo-
rzymy system, który jest „szyty na miarę” potrzeb każ-
dej firmy, a jednocześnie system wzorcowy, który da
się przenieść na inne jednostki, bez wprowadzania
zmian naruszających jego istotę – zaznacza Tadeusz
Chwałka, wiceprzewodniczący Forum Związków Za-
wodowych.

Wydarzeniem wieńczącym złożony proces przy-
gotowawczy projektu była zorganizowana w Warsza-
wie 17 czerwca 2005 r. ogólnopolska konferencja, na
której stawili się przedstawiciele grup bezpośrednio
zainteresowanych  projektem. Należy podkreślić, że
projekt ten skonsolidował prace zarówno przedstawi-
cieli rządu, jak i środowisk naukowych, instytucji bran-
żowych oraz zakładów pracy. Instytucje te zgodnie
wypowiadały się o jego przydatności, a zarazem ko-
nieczności zastosowania opracowanych narzędzi sys-
temowych w praktyce. Warszawska konferencja in-
formowała uczestników o przełamywaniu barier we
współpracy partnerów społecznych, wytyczyła szersze
horyzonty i stworzyła nowe perspektywy dla instytu-
cji zrzeszonych wokół projektu. Podkreśliła jednocze-
śnie sukces w zakończeniu prac przygotowawczych do
kolejnych etapów realizacji tego projektu EQUAL.

Opr. Wanda Stankiewicz
dyr. Oddziału TNOiK w Gdańsku

Zaangażowanie
Gdańskiego Oddziału TNOiK

w Inicjatywę Wspólnotową EQUAL

Informacje z Walnych Zebrań
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Oddział w Łodzi
22 czerwca 2005 r. w łódzkim Oddziale TNOiK od-

było się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Oddziału. Zebranie dokonało podsumowania działal-
ności Oddziału w latach 2001–2005, udzieliło absolu-
torium ustępującemu Zarządowi.

W listopadzie 2002 roku z funkcji wiceprezesa
Zarządu zrezygnował dr Andrzej Dzierbicki. Wów-
czas funkcję wiceprezesa powierzono dr. Aleksemu
Banasiakowi, a skarbnikiem został mgr Piotr Kra-
kowiak. ,
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W kadencji 2001–2005 prof. Jerzy Różański był
członkiem Głównej Rady Naukowej, a dr Jarosław So-
kołowski członkiem Zarządu Głównego TNOiK.

W minionej kadencji Oddział TNOiK w Łodzi pro-
wadził działalność szkoleniową i doradczą dla  przed-
siębiorstw. Najczęściej tematyka działalności szko-
leniowej i doradczej obejmowała takie zagadnienia,
jak:
� przepisy finansowe i podatkowe,
� przepisy w sferze ubezpieczeń i zasady działania
ZUS,
� kodeks pracy,
� przepisy BHP,
� prawo zamówień publicznych.

Prowadzono wiele szkoleń dla przedsiębiorstw
działających w Łodzi i Łódzkiem, takich jak:
� Polska Grupa Farmaceutyczna SA,
� Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA,
� Gazownia Łódzka,
� Zakłady Mięsne Marko-Walichnowy,
� Stolwit – Wieruszów,
� Orlen – Ochrona.

Przeprowadzono również dwa konkursy na stano-
wisko dyrektorskie i doradztwo prywatyzacyjne. Przy
Oddziale łódzkim TNOiK działa od 1998 roku Klub
Profesjonalnych Menedżerów. Klub corocznie przy
współudziale władz łódzkiego Oddziału TNOiK orga-

nizuje konkurs na Profesjonalnego Menedżera Woje-
wództwa Łódzkiego. Konkurs ten był już organizowa-
ny sześciokrotnie. Każda z dotychczasowych imprez
kończyła się bardzo dużym sukcesem. Konkurs przy-
czynia się do promowania najlepszych menedżerów
i firm w Łódzkiem.

Od 2002 roku dziekanem Kapituły Klubu jest Ur-
szula Gocał, prezes firmy OLIMPIA SA.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału wy-
brało nowy Zarząd w składzie: � prof. dr hab. Bo-
gusław Kaczmarek – prezes � prof. dr hab. Jerzy
Różański – wiceprezes � dr Aleksy Banasiak – wice-
prezes � mgr Urszula Gocał – wiceprezes � mgr Ma-
rek Czechowski – dyrektor, członek Zarządu � mgr
Piotr Krakowiak – sekretarz � dr Jarosław Sokołow-
ski – członek Zarządu � dr Marek Firkowski – czło-
nek Zarządu.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
mgr inż. Zbigniew Kausa. Członkowie Komisji to:
� prof. Zbigniew Wrocławski � mgr Andrzej Bulzacki.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został
doc. dr Bolesław Liwowski, a członkowie Sądu Kole-
żeńskiego to: � mgr Jan Bieniek � mgr Janusz Je-
liński.

Delegatami na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy TNOiK zostali: � prof. dr hab. Jerzy Ró-
żański � dr Jarosław Sokołowski.

28 czerwca 2005 r. odbyło się Walne Zebranie
Oddziału TNOiK w Toruniu, na którym zaakcepto-
wano działania Oddziału w kadencji 2001–2005. Uzna-
no, że Oddział właściwie wypełniał swoje funkcje sta-
tutowe.

Działalność programowa Oddziału koncentrowała
się głównie na trzech płaszczyznach: � współpracy
z  Uniwersytetem  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu
� organizowaniu seminariów i konferencji � działal-
ności wydawniczej.

Walne Zebranie toruńskiego Oddziału TNOiK
udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Za-
rządowi Oddziału za lata 2001–2005.

Ze szczególnym uznaniem Walne Zebranie Oddzia-
łu TNOiK w Toruniu przyjęło wzbogacanie majątku
TNOiK poprzez oddanie do użytku nowej, dydaktycz-
nej części „Domu Organizatora” w wyniku korzyst-
nej zamiany gruntu, będącego własnością TNOiK. Za
skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie tej inwe-
stycji podziękowano mec. mec. Romualdowi Mechliń-
skiemu i Romualdowi Wojakowi oraz dyrektor „Domu
Organizatora”, Elżbiecie Jakubowskiej.

Zebranie zobowiązało też Zarząd do dokończenia
remontu starej substancji „Domu Organizatora”
uwzględniając zalecenia konserwatorskie. Podzięko-
wano służbom konserwatorskim oraz wojewódzkiemu

konserwatorowi zabytków dr. Markowi Rubnikowiczo-
wi za współdziałanie i wsparcie.

Walne Zebranie Oddziału TNOiK w Toruniu po-
twierdziło, że w prawomocnych, tajnych wyborach wy-
brano Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną, Sąd Ko-
leżeński i 12 delegatów na Zjazd Krajowy TNOiK.

Zarząd Oddziału toruńskiego w kadencji
2005–2009: � prof. dr hab. Marek Jacek Stan-
kiewicz – prezes � Wojciech Grabowski – wicepre-
zes � Elżbieta Jakubowska – wiceprezes � Janusz
Chojnowski – sekretarz � Stanisław Orzałkiewicz –
skarbnik � Bogusława Bronisz � Zbigniew Jóźwicki
� dr Ryszard Lorenczewski � Romuald Mechliński
� Romuald Wojak � Zenon Zabłoński � Andrzej Wi-
śniewski.

Komisja Rewizyjna: � Ryszard Chudykowski
� dr Henryk Żurawski � Andrzej Wiśniewski.

Sąd Koleżeński: � Ryszard Dorau � Danuta
Orzałkiewicz � dr Marek Rubnikowicz.

Delegaci na Zjazd TNOiK z Oddziału toruń-
skiego: � prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz �
Wojciech Grabowski � Elżbieta Jakubowska � Janusz
Chojnowski � Stanisław Orzałkiewicz � Zbigniew Jóź-
wicki � dr Ryszard Lorenczewski � Romuald Mechliń-
ski � Romuald Wojak � Zenon Zabłoński � Andrzej
Wiśniewski.

Oddział w Toruniu


