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Problem

arastająca turbulencja otoczenia sprawia, że
wiele klasycznych pojęć i kategorii z zakresu
zarządzania staje się niewystarczająca do opi-

su, interpretacji i rozwiązywania problemów współ-
czesnych organizacji. Próby czasu nie wytrzymuje
zwłaszcza planowanie długookresowe i centralna
w nim kategoria – strategia organizacji. Planowanie
w ogóle staje się kategorią podejrzaną, ponieważ:
� przy identyfikowaniu realnych, długofalowych ce-
lów nie można abstrahować od długookresowych pro-
gnoz. Ich trafność jest jednak niewielka. P. Halpern
analizując skuteczność profesjonalnych firm progno-
stycznych zlokalizowanych w Santa Fe w Nowym Mek-
syku (mieście nowego biznesu, jakim jest przewidy-
wanie) oraz skuteczność najnowszych metod prog-
nostycznych, stwierdził, że w dziedzinie społecznej
i politycznej niemal wszystkie prognozy były błędne,
podobnie jak znaczna część przewidywań nauko-
wych i technicznych. Sprawdziły się jedynie prognozy
w części dotyczącej medycyny, komputerów i łączno-
ści [3, s. 251];
� każdy plan zawiera imperatyw jego wykonania, co
in statu nascendi ogranicza elastyczność działania, tak
pożądaną cechę każdej organizacji w turbulentnym,
nieprzewidywalnym otoczeniu.

W tym kontekście krytyka strategii rozumianej
jako plan (długookresowy) wydaje się uzasadniona.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się co prawda
jeszcze inne znaczenia strategii (np. pozostałe „P”
z miksu H. Mintzberga lub historyczne już ujęcia
K. Obłoja w „Przeglądzie Organizacji” z 1988 roku),
ale to jako plan jest chyba nadal dominujące.

Ujęcie planistyczne siłą rzeczy zmusza do konkre-
tyzacji. Strategia opisywana jest więc domenami, ce-
lami rozumianymi jako skwantyfikowane zamierze-
nia, programami funkcjonalnymi itp., z dominujący-
mi kategoriami układu: produkt – rynek. Chociaż teo-
ria, jako panaceum na nieprzewidywalność otoczenia,
proponuje różne uogólnione, bardziej behawioralne
interpretacje strategii, praktyka, jak się wydaje, za-
akceptowała raczej ujęcie odwrotne. Superustruktu-
ralizowana koncepcja R.S. Kaplana i D.P. Nortona –
Strategiczna Karta Wyników, została uznana za
bardzo dobre narzędzie planowania strategicznego
(K. Obłój, który bez entuzjazmu się o tym wyraża,
stwierdza, że jest ona użytecznym i popularnym na-
rzędziem planowania – zwłaszcza w świecie między-
narodowych korporacji [13, s. 431]).

Rozważania na ten temat (na wielu konferencjach
autor brał udział w zażartych dyskusjach w gronie teo-
retyków i praktyków zarządzania) komplikuje fakt,
że turbulencja i nieprzewidywalność otoczenia jest nie-
jednakowa w różnych branżach i dlatego w różnym
stopniu dotyczy różnych przedsiębiorstw. Największa
intensywność zmian występuje w tzw. branżach in-
nowacyjnych i tu potrzeba redefiniowania strategii
przedsiębiorstw jest najbardziej uświadamiana i ak-
ceptowana. W branżach schyłkowych (czyli takich,
w których od lat nie było istotnych innowacji produk-
towych i nic nie zapowiada, że takie nastąpią), w przed-
siębiorstwach, w których wyroby powstają w długich
cyklach produkcyjnych, potrzeba redefiniowania kla-
sycznych ujęć strategii jest niewielka lub w ogóle nie
występuje. Niezależnie jednak od skali zjawiska (na-
rastającej turbulencji otoczenia i jej skutków dla pla-
nowania), teoria powinna być na tyle pojemna, by ogar-
niała możliwie wszystkie potencjalne przypadki.

Skala problemu, wyniki badań empirycznych

ak już wspomniano, w branżach innowacyj-
nych, takich jak: przemysł farmaceutyczny
czy telekomunikacyjny, a także w różnych

elektronicznych, planowanie w dłuższym horyzoncie
kojarzy się z przysłowiowym wróżeniem z fusów. W fir-
mach telekomunikacyjnych na przykład już od lat
żaden długofalowy plan nie został zrealizowany ze
względu na trudne do przewidzenia szybkie innowa-
cje technologiczne. Czy o sukcesach takich firm decy-
duje dobrze ustrukturalizowana strategia lub inaczej
rozumiane teraźniejsze zachowanie się przedsię-
biorstw w związku z zakładanymi sukcesami w przy-
szłości – spróbowali poprzez swoje badania ustalić
J.C. Collins i J.I. Porras [1]. Badania te są w rozpa-
trywanej tematyce w tym sensie interesujące, że
przede wszystkim operują takimi podstawowymi ka-
tegoriami zarządzania strategicznego, jak: wizja,
cele, strategia. Z tych badań wyłania się pewien obraz
kształtowania swojej przyszłości przez firmy, które od-
niosły trwały sukces. Wydaje się, że można go przyjąć
jako pewną koncepcję strategii i zarządzania strate-
gicznego współczesnych przedsiębiorstw. Autorzy zba-
dali 18 firm (kluczowych w swoich dziedzinach, któ-
rymi kierowało kilka pokoleń menedżerów i które
zrealizowały kilka cykli życia produktów, a zostały za-
łożone przed 1950 rokiem) i zestawili je z 18 innymi
porównywalnymi firmami, którym tak dobrze się nie
powiodło. Według autorów źródłem sukcesów tych

Redefiniowanie
strategii organizacji

Rafał Krupski
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firm jest przyjęcie określonych relacji pomiędzy tym,
co powinno być trwałe, niezmienne, a tym, co należy
zmieniać. Niezmienna powinna być nadrzędna ideolo-
gia, rozumiana jako nadrzędne wartości i cel [1, s. 89].
Różnice pomiędzy analizowanymi firmami występo-
wały natomiast w swoistej filozofii stymulowania po-
stępu. W większości analizowanych firm autorzy zi-
dentyfikowali tzw. BHAG-i (Big Hairy Audacious
Golas, czyli wielkie, niebezpieczne zuchwałe cele),
które stanowiły szczególnie silny mechanizm stymu-
lujący postęp. Jednakże w niektórych firmach wizjo-
nerskich (takich jak, między innymi, 3M, HP), J.C.
Collins i J.I. Porras stwierdzili inne mechanizmy sty-
mulowania postępu, które zamiast BHAG-ów nazwa-
li postępem ewolucyjnym. Te wizjonerskie organiza-
cje osiągnęły swe największe sukcesy w wyniku eks-
perymentów, prób, błędów, umiejętnego wykorzysty-
wania okazji oraz niejednokrotnie dzięki zwykłemu
przypadkowi [1, s. 31]. Ewolucja rozpoczyna się zwy-
kle od malutkich, powoli rosnących kroków, często
związanych z błyskawiczną reakcją na nadarzającą się
okazję. W ten sposób okazja staje się pierwszorzędną
kategorią strategiczną. Istotę planowanego rozwoju
i rozwoju przez okazje prezentuje rysunek.

Na przełomie 2004 i 2005 roku autor przeprowa-
dził skromne badania w 155 małych i średnich firmach
w Polsce, które miały dać przede wszystkim odpowiedź
na pytanie o źródła rozwoju [7]. W 83 firmach (54%)
stwierdzono, że o ich rozwoju zadecydował przypadek
o charakterze okazji. W badaniach wyodrębniono
10 podstawowych rodzajów okazji. Najczęstszymi oka-
zjami były: wyjątkowo tani, niezaplanowany zakup
środka produkcji, placu, lokalu itp., niespodziewana
oferta współpracy ze strony dużej, znanej firmy. W ba-
daniach zidentyfikowano skutki wykorzystania oka-
zji do rozwoju przedsiębiorstw typu: wzrost sprzeda-
ży w układzie produkt – rynek oraz konkretne rodza-
je dywersyfikacji (z przewagą konglomeratowej) [7].

Podobna skala nieplanowanych działań przedsię-
biorstw została stwierdzona w badaniach K. Krzakie-
wicza i zespołu. Z ich badań wynika, że w 50% pol-
skich firm dominuje podejście przedsiębiorcze nakie-

rowane na aktywne wykorzystywanie okazji. Jedynie
17% badanych przedsiębiorstw realizowało swój roz-
wój zgodnie z klasycznymi kanonami planowania stra-
tegicznego (w pozostałych 33% stwierdzono tzw. roz-
wój dostosowawczy) [12].

Te i inne przykłady badań nad wagą okazji w roz-
woju współczesnych przedsiębiorstw (np. badania firm
duńskich opisane przez P. Skat-Rordama [14]) nie
wyczerpują oczywiście ani listy badań problemu, ani
ostatecznie nie przekonują co do sposobów rozwoju
organizacji. Jednak mogą być podstawą do refleksji:
czy i w jakim kierunku modyfikować ujęcie strate-
gii współczesnego przedsiębiorstwa, aby z jednej stro-
ny zawierało pewien kierunek rozwoju organizacji,
a z drugiej, by zapewniało tej ostatniej skuteczną ela-
styczność w wykorzystywaniu nadarzających się oka-
zji. W dalszych rozważaniach i propozycjach pominię-
to te zagadnienia zarządzania strategicznego, które
poprzez łączenie etapów identyfikacji i implementacji
strategii (np. w formie tzw. modeli biznesu) do nie-
dawna były traktowane jako panaceum na turbulen-
cję otoczenia. Skoncentrowano się wyłącznie na tre-
ści i ewentualnie formie nowocześnie rozumianej stra-
tegii organizacji, działającej w warunkach narastają-
cej turbulencji otoczenia.

Propozycje nowoczesnego
ujmowania strategii

godnie z powyższym założeniem dotyczącym
modyfikacji strategii, należałoby rozpatrywać
takie warianty uelastycznienia tej kategorii,

by długofalowy plan działania organizacji uwzględniał,
a nawet nakazywał wykorzystywanie okazji. Przez
okazję rozumie się tu zdarzenie, najczęściej w otocze-
niu organizacji, lub powstały splot różnych okoliczno-
ści o charakterze gospodarczym (albo tylko o skutkach
gospodarczych), stwarzające możliwość osiągnięcia do-
datkowych korzyści, wartości materialnych lub/i nie-
materialnych. Z formalnego punktu widzenia można
ją zdefiniować jako ponadprzeciętną wartość oczeki-
waną (iloczyn wartości i prawdopodobieństwa jej osiąg-
nięcia) wynikającą z wykorzystania zdarzenia w zna-
czeniu jak wyżej (więcej na ten temat [8, s. 66–67]).
Z punktu widzenia stopnia uwzględnienia kategorii
okazji w strategii organizacji można wyróżnić nastę-
pujące warianty rozwiązań:
Wariant I (służący raczej jako baza odniesienia).

Cele strategiczne explicite (w kategoriach produk-
towo-rynkowych) są podstawą strategii, która, jeżeli
jest dobrze obmyślona i wdrożona, powinna przynieść
sukces organizacji. Szanse (a także i zagrożenia) są
wykorzystywane przede wszystkim w fazie budowy
strategii (szkoła planistyczna, słynne ujęcie SWOT
przede wszystkim K.R. Andrewsa).
Wariant II

Cele strategiczne explicite (rozumiane raczej jako
kierunek rozwoju) są podstawą strategii, chociaż ka-
tegorie okazji i eksperymentów są prawie równoważ-
ne. I cele strategiczne, i okazje powinny być podpo-
rządkowane określonej idei (czyli tak, jak proponują
cytowani wyżej Collins i Porras – por. rys.). W tym
wariancie rozwój przez okazje jest alternatywą roz-
woju przez długofalowe, ambitne cele.

Rys. Dwa alternatywne sposoby osiągnięcia
trwałego sukcesu według J.C. Colinsa i J.I. Por-
rasa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.C. COLLINS,
J.I. PORRAS, Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządza-
nia najlepszych firm, Jacek Santorski Wydawnictwa Bizne-
sowe, Warszawa 2003.
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Wariant III
Cele strategiczne tylko implicite nadają kształt

strategii. Explicite natomiast w strategii wyekspono-
wane są okazje, które organizacja powinna wykorzy-
stywać. Inaczej mówiąc, kategoria okazji zostaje wchło-
nięta w definicję strategii i jest ważnym, a nawet
w niektórych ujęciach jej głównym elementem (zinte-
growanym z innymi elementami). Przykładem takie-
go podejścia jest zaproponowana przez autora i przez
niego lansowana od kilku lat definicja strategii przed-
siębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewi-
dywalnym otoczeniu [8, s. 71]:

Strategia to zdefiniowane (ex ante) pomysły
dotyczące przede wszystkim innowacji warto-
ści, zdefiniowane (ex ante) okazje, które trzeba
wykorzystać oraz zdefiniowane redundancje
zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć ze
względu na szanse i zagrożenia.

Centralną częścią definicji strategii są określone
ex ante okazje. Inaczej – strategia przedsiębiorstwa
działającego w turbulentnym otoczeniu polegałaby
przede wszystkim na określeniu „z góry”, jakiego ro-
dzaju zdarzenia w otoczeniu firmy są dla niej okazja-
mi. To parateleologiczne ujęcie powinno zawierać
imperatyw monitorowania otoczenia i każdorazowe-
go analizowania przefiltrowanych zdarzeń jako oka-
zji do potencjalnego wykorzystania (propozycję kon-
strukcji filtru okazji autor przedstawił w referacie Ope-
racjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego
w turbulentnym otoczeniu na konferencji pt. „Instru-
menty zarządzania we współczesnym przedsiębior-
stwie” zorganizowanej przez AE w Poznaniu w Pusz-
czykowie w październiku 2006 roku).

Ważną częścią definicji tak rozumianej strategii są
redundancje zasobów. Zostały one tu wyróżnione
wśród tych mechanizmów elastyczności, które są nie-
zbędne do wykorzystywania okazji [8, s. 26–29]. Z mo-
ich badań empirycznych wynika, że najważniejsze
z punktu widzenia wykorzystywania okazji są kolej-
no: � relacje z otoczeniem uprzywilejowane, niesfor-
malizowane, � wiedza, umiejętności i talenty pracow-
ników oraz � technologie informatyczne [11, s. 97–
105]. Określenie ich poziomów, struktury, sposobów
wykorzystania powinno stanowić istotny element stra-
tegii firmy działającej w turbulentnym otoczeniu.

Proponowane ujęcie strategii zawiera również ko-
nieczność określenia ex ante pomysłów w sferze inno-
wacji wartości. Istotą innowacji wartości jest kreowa-
nie poprzez wyrób lub usługę określonych motywacji,
postaw i zachowań klientów, nie rozszerzanie istnie-
jącego, ale generowanie nowego popytu [5]. Pomysłów
menedżerów i pracowników w firmie może być wiele.
W tym przypadku chodzi o to, by w swoistym filtrze
pomysłów „odcedzić” te istotne dla przedsiębiorstwa,
z punktu widzenia spodziewanych efektów. Konstruk-
cja filtru pomysłów mogłaby być podobna (te same
wymiary i wyodrębnione w nich graniczne stany war-
tości określanych wielkości) do filtru okazji lub od-
biegać od niej. W tym ostatnim przypadku np. filtr
okazji byłby zgodny z adaptacyjnymi reakcjami firmy,
a filtr pomysłów zgodny z kreatywnymi postawami
w stosunku do rynku. Filtr pomysłów byłby zatem zo-
peracjonalizowanym narzędziem kreowania przyszło-
ści, a w niektórych przypadkach przejawem intelek-

tualnego przywództwa w branży, które w literaturze
rozpropagowali G. Hamel i C.K. Prahalad [4].
Wariant IV

Prezentowana wyżej koncepcja strategii organiza-
cji, choć oparta przede wszystkim na okazjach, może
zawierać implicite cele organizacji nawet w katego-
riach produktowo-rynkowych. Wszystko zależy od
konstrukcji filtrów: okazji i pomysłów, których wy-
miary mogą dotyczyć między innymi produktów, jak
również rynków. Jeszcze bardziej radykalna z punk-
tu widzenia elastyczności jest koncepcja całkowitego
porzucenia kategorii produktowo-rynkowych i wyra-
żania strategii wyłącznie w kategoriach behawioral-
nych w formie zasad czy reguł postępowania orga-
nizacji w ogóle. Sztandarową propozycją w tym za-
kresie są tzw. proste zasady K.M. Eisenhardt i D.N.
Sulla [2]. Autorzy uważają, że źródłem rozwoju firm
są wykorzystywane okazje, a potencjalną ich prze-
strzeń mogą determinować proste zasady, reguły, pro-
cesy związane z:
� porządkowaniem głównych procesów w organizacji
(np. z punktu widzenia unikalności),
� różnymi ograniczeniami (umożliwiającymi kon-
centrowanie się na najlepszych okazjach),
� priorytetami (pozwalającymi ustalić ranking ak-
ceptowanych okazji),
� czasem (zasady ułatwiające synchronizację działań
związanych z wykorzystywaniem okazji),
� wyjściem (co pomaga zdecydować o odrzuceniu
przestarzałych okazji).

Potencjalna przestrzeń decyzji związanych z wy-
korzystywaniem okazji może być inaczej identyfiko-
wana. Własną propozycję w tym zakresie autor przed-
stawił w referacie Planowanie strategiczne z okazją
w tle na konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne
w warunkach tzw. nowej ekonomii” zorganizowanej
przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Kato-
wicach w listopadzie w 2006 roku. Założyłem w nim,
że punktem wyjścia do konstruowania strategicznej
przestrzeni decyzyjnej mogą być następujące mecha-
nizmy elastyczności organizacji, które z kolei sformu-
łowałem w pracy [8, s. 26–29]:
� dywersyfikacja działalności i zasobów,
� redundancja zasobów,
� monitoring otoczenia,
� wewnątrzorganizacyjne procesy decyzyjne,
� „organizacja w ruchu”.

Biorąc powyższe za podstawę, strategię organiza-
cji w konwencji prostych zasad autor sformułował jako
ograniczenia nałożone na mechanizmy elastycz-
ności. Na przykład ograniczenie w zakresie pierw-
szego wymiaru mogłoby przybrać postać: „wyłącznie
dywersyfikacja koncentryczna w zakresie produktu”.
Przykładem ograniczenia w zakresie V wymiaru jest
sformułowanie: „nie więcej niż jedna innowacja pro-
duktowa w ciągu roku”.
Wariant V

Najbardziej radykalnym rozwiązaniem z punktu
widzenia elastyczności organizacji jest zredukowanie
przestrzeni decyzyjnej w zakresie wykorzystywania
okazji do jednego wymiaru. Wydaje się, że dobrym
kandydatem jest tu redundancja zasobów, których
posiadanie (lub dostęp do nich) bezwzględnie warun-
kuje wykorzystywanie okazji. Formalną konstrukcję ,
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tak rozumianej strategii autor podał w publikacjach
[9 i 10]. Z przeprowadzonych przez niego badań em-
pirycznych wynika, że gdyby przyjąć, że strategię or-
ganizacji powinno się budować na podstawie zasobów
oryginalnych (rzadkich, trudnokopiowalnych), to na-
leży uwzględnić przede wszystkim: relacje z otocze-
niem uprzywilejowane, niesformalizowane oraz posta-
wy i zachowania pracownicze [10 i 11]. Gdyby przyjąć
natomiast opinie o ważności poszczególnych zasobów
dla skutecznego wykorzystywania okazji, to przede
wszystkim powinno się opracowywać strategie [11]:
� relacji z otoczeniem uprzywilejowanych, niesfor-
malizowanych,
� wiedzy i umiejętności pracowników,
� technologii informatycznych.

Koncepcję struktury strategii relacji z otoczeniem
uprzywilejowanych, niesformalizowanych autor przed-
stawił w referacie Strategie relacyjne na konferencji
pt. „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wie-
dzy – uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”,
zorganizowanej przez Akademię Morską w Gdyni
w Juracie w czerwcu 2006.

prof. dr hab. Rafał Krupski
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
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Summary
The article presents the resignation from a strategy defin-
ing in the categories of market – product goals. Instead of
this attitude the strategy defining with the consideration of
repeatable occasions was proposed. Five strategy perspec-
tives were presented: from the least to the most flexible with
the usage of an occasion category.

Wprowadzenie

ednym z czynników produkcji jest praca.
W gospodarkach wielu krajów, również pol-
skiej, szczególnego znaczenia nabrała jej

jakość. Przejawia się ona w umiejętnościach osób pra-
cujących, ich doświadczeniu, wiedzy, zaangażowa-
niu w pracę, wydajności, ale też np. uczciwości w jej
wykonywaniu, a dotyczy wszystkich zatrudnionych
(Polańska 2002, s. 18–23). W teorii ekonomii, głównie
w teorii wzrostu, w odniesieniu do czynnika pracy, po-
dejmowano najpierw problem wpływu liczby zatrud-
nionych na wzrost gospodarczy (np. Mincer 1958,
s. 281–302, Schultz 1961, s. 1–17, Denison 1966, Her-
bison, Myers 1964), a dopiero na przełomie XX i XXI
wieku podjęto, w postaci modeli ekonomicznych, kwe-
stię wpływu jakości kapitału ludzkiego na wzrost go-
spodarczy, a w szczególności jednego z elementów
wpływających na jakość pracy, mianowicie okresu
kształcenia (np.: Lucas 1988, s. 3–42, Barro i Lee, 1993,
s. 363–394, Bils i Klenow, 2000, s. 1160–1183, Tem-
ple, 2001, s. 57–101). Z przeprowadzonych przez wy-
mienionych autorów badań wynika, że istnieje pozy-
tywna zależność między długością okresu kształcenia
w danym kraju a wzrostem gospodarczym.

W statystykach opracowywanych przez GUS i Eu-
rostat i wykorzystywanych w badaniach okres kształ-
cenia zastąpiono poziomami wykształcenia1). Można
przyjąć założenie, że wzrost poziomu wykształcenia
związany jest ze wzrostem długości kształcenia. Po-
nieważ w długim okresie na tempo rozwoju danego
kraju istotny wpływ ma poziom wykształcenia społe-
czeństwa, warto przeanalizować, jaka jest aktywność
Polaków w podnoszeniu poziomu wykształcenia. Tym
bardziej że jak pokazują badania, podnoszenie pozio-
mu wykształcenia sprzyja również dalszemu dokształ-
caniu się (Jarecki, 2006, s. 5–8), większej skłonności
do czytania książek, uczenia się (GUS 2005), do uczest-
niczenia w życiu społecznym, kulturalnym itd.

Biorąc powyższe pod uwagę, szczególnie możliwość
wpływu wzrostu wykształcenia na rozwój gospodar-
czy, a tym samym na konkurencyjność polskiej gospo-
darki, celem niniejszego artykułu będzie zbadanie, jak
wysoki jest odsetek osób studiujących w Polsce na tle
innych krajów OECD i UE i jaki jest odsetek osób
z wyższym wykształceniem. Szczególna uwaga zosta-
nie zwrócona na osoby studiujące na kierunkach eko-
nomicznych w Polsce. Tak określonemu celowi będzie
podporządkowana teza, że Polska należy do krajów
o szczególnie dużej aktywności ludzi w zakresie kształ-
cenia wyższego, tj. na poziomie 5–6 według klasyfika-
cji ISCED 97.

Analiza aktywności w zakresie podejmowania stu-
diów wyższych zostanie przeprowadzona w kilku wy-
miarach. Dotyczyć one będą liczby osób z wyższym
wykształceniem w krajach OECD, liczby osób studiu-
jących, odsetka osób studiujących w poszczególnych
grupach wiekowych, stopnia skolaryzacji. Należy jed-
nak zastrzec, że przedstawione dane obejmują okres
od 1998 r., co wynika z wprowadzenia z początkiem
tego roku standaryzacji ISCED 97, która określa, kogo
zalicza się do osób kształcących się na studiach wyż-
szych. W przedstawionych i wykorzystanych danych
(ISCED 97, poziom 5–6) będzie to dotyczyć osób stu-
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diujących i będących absolwentami na studiach licen-
cjackich, zawodowych, magisterskich, doktorskich
oraz w kolegiach językowych. Dane statystyczne przed-
stawiane przez Eurostat (obejmujące okres od 1998)
zostaną uzupełnione przez dane OECD i GUS (te
ostatnie obejmą również wcześniejsze lata).

Liczba osób z wyższym wykształceniem.
Polska a kraje OECD i UE

unktem wyjścia do analizy aktywności na ryn-
ku edukacyjnym może być liczba osób z okreś-
lonym poziomem wykształcenia. Ponieważ

w artykule zwrócono szczególną uwagę na osoby z wyż-
szym wykształceniem, w tabeli 1 przedstawiono staty-
styki dotyczące odsetka populacji poszczególnych kra-
jów według wieku, mających wykształcenie wyższe.

Odsetek osób w wieku 25–64 lata, mających wy-
kształcenie wyższe, wynosi w krajach OECD 25%. Naj-
większy odsetek2) jest w Stanach Zjednoczonych (39%),
Japonii (37%) i w krajach skandynawskich: Szwecji
(35%), Finlandii (35%), Danii i Szwecji (po 32%),
a najmniej w Turcji (9%), Włoszech (11%), Czechach
i na Słowacji (po 12%). Polska (16%) w tej grupie wie-
kowej znajduje się poniżej średniej unijnej i krajów
OECD.

W pozostałych, węższych, grupach wiekowych pro-
porcje osób mających wykształcenie wyższe w wymie-
nionych w tabeli 1 krajach są analogiczne jak dla osób
w wieku 25–64 lata, przy czym warto zauważyć, że
w Polsce osób z wyższym wykształceniem mających
25–34 lat jest ok. 50% więcej niż w wieku 45–54 czy
55–64 lata, gdzie różnica ta dla krajów OECD wynosi
ok. 40%. Wielkość ta dla Polski jest tym istotniejsza,
że osoby mające 25–34 lata są osobami z wyżu demo-
graficznego3). Warto też dostrzec, że w wielu kra-
jach (np. Austria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Grecja,
Szwajcaria, Islandia) jest duży odsetek osób z wy-
kształceniem wyższym w grupie wiekowej 35–44 lata.
Można zatem wysnuć wniosek, że w Polsce nastąpił
w ostatnich kilku latach wzrost liczby osób mających
wykształcenie wyższe, co przejawia się dużą dynamiką
wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem w gru-
pie wiekowej 25–34 lata. Do uzyskania odpowiedzi na
pytanie, czy tendencja wzrostu aktywności edukacyj-
nej zostanie utrzymana, można przeanalizować licz-
bę osób studiujących.

Aktywność edukacyjna Polaków
na tle krajów OECD i UE

Wojciech Jarecki

,Źródło: OECD, Education et a glance, Annexe 3,
www.oecd.org/edu/eag/2006.

Tab. 1. Odsetek populacji osób dorosłych ma-
jących wykształcenie wyższe (ISCED 97, po-
ziom 5–6) w krajach OECD i UE według wieku.
Dane dla 2004 r.

Wiek
Kraj

25–64 25–34 35–44 45–54 55–64

Australia
Austria
Belgia
Kanada
Czechy

Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja

Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Japonia

Korea Płd.
Luksemburg
Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia

Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Hiszpania

Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Średnio OECD

Średnio wymie-
nione wyżej
kraje UE

31
18
30
45
12

32
34
24
25
21

17
28
28
11
37

30
23
16
29
25

32
16
13
12
26

35
28
9

29
39

25

23

36
20
41
53
13

35
38
38
23
25

19
31
40
15
52

49
31
19
34
28

39
23
19
14
38

42
30
11
35
39

31

29

31
20
32
47
14

34
40
23
27
25

18
33
29
12
45

33
22
18
30
26

34
14
13
12
28

36
31
8

29
39

27

24

31
18
25
41
12

33
32
17
26
19

16
25
22
11
33

16
21
15
29
26

29
12
10
13
19

33
28
9

27
41

23

21

23
15
20
35
10

27
25
14
23
12

14
17
16
7

19

10
16
8

24
20

23
12
7
9

12

27
22
7

23
36

18

17
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podejmowania studiów wyższych. W roku akademic-
kim 1990/1991 studiowało w Polsce około 400 tys.
osób, a w roku 2005/2006 około 2000 tys., czyli nastą-
pił wzrost o prawie 500%4). W kolejnych tabelach (ta-
bela 2, tabela 3) porównano liczbę osób uczących się
i studiujących w zależności od grup wiekowych. Wy-
korzystano dane dotyczące całej Unii Europejskiej
(UE 25), z wyodrębnieniem „starych” (UE 15) i „no-
wych” (UE 10) członków Unii i Polski oraz krajów
OECD.

W danych zawartych w tabeli 2 można dostrzec,
że wśród osób w wieku 0–29 lat występuje tendencja
wzrostowa w odsetku osób kształcących się. Od 2001 r.
w Unii Europejskiej kształci się ponad 50% osób w wie-
ku 0–29 lat. Odsetek ten dla Polski przekracza
zarówno średnią unijną, jak i średnią dla nowych człon-
ków Unii. Bardziej szczegółowe wyniki zostały przed-
stawione w tabeli 3. Obejmują one osoby mające
15–39 lat, z podziałem na podgrupy wiekowe i kształ-
cące się na jednym z poziomów kształcenia w syste-
mie ISCED 97. W grupie wiekowej 15–19 lat będą to
osoby w większości w szkołach średnich, a w pozosta-
łych – na studiach wyższych.

Odsetek osób kształcących się spośród 15–19-lat-
ków przekracza średnio 80%, przy czym w krajach
OECD wynosi 80,5%, a w UE prawie 85% (tabela 3).
Najwięcej osób w analizowanej grupie wiekowej kształ-
ci się w Belgii (prawie 96%), Czechach (ok. 91%) i Pol-
sce (prawie 90%), najmniej natomiast w Turcji (pra-
wie 40%), Nowej Zelandii i Portugalii (niecałe 73%).

W grupie wiekowej 20–29 lat średnio studiuje
w OECD i UE ok. 25% osób. Najwięcej w krajach skan-
dynawskich: Finlandii (ok. 40%), Islandii (ponad 37%),
Danii i Szwecji (prawie 36%). Polska należy również
do krajów o liczbie studentów w tej grupie wiekowej
powyżej średniej OECD i UE (ponad 30%). Najmniej-
szy odsetek osób w analizowanej grupie znajduje się5)

w Turcji i Meksyku (ok. 10%), na Słowacji (niecałe
15%), we Włoszech, Czechach (ok. 19%).

Wśród 30–39-latków studiuje ok. 5,5% osób. Naj-
więcej w Wielkiej Brytanii (prawie 16%), Australii
i Szwecji (ok. 14%) oraz Nowej Zelandii (12%). Naj-
mniej w Grecji (0,4%), Turcji, Korei Płd. (niecałe 2%)
i Słowacji (ponad 2%). Polska należy do krajów poni-
żej średniej (prawie 5%) w tej grupie wiekowej.

Zatem aktywność w zakresie kształcenia Polaków
mających 15–29 lat należy do najwyższych wśród kra-
jów UE i OECD. Mniejsza jest wśród osób mających
30–39 lat. Uzupełnieniem tych danych może być przed-
stawiony w tabeli 4 współczynnik skolaryzacji.

Tabela 4 obejmuje dane od 1990 roku. Można za-
uważyć, że w Polsce w latach 1990–2006 nastąpił bar-
dzo dynamiczny wzrost skolaryzacji. W roku akade-

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

UE 25 – – 49,6 50,8 51,3 51,5 52,1

UE 15 49,4 50,1 50,5 50,7 51,2 51,4 52,1

UE 10 – – 45,9 50,9 51,5 51,7 52,1

Polska 50,6 51,5 52,1 53,1 53,5 53,7 53,8

Tab. 2. Uczniowie i studenci w wieku 0–29 lat w ogólnej liczbie ludności w wieku 0–29 lat

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema-
=PORTAL.

Liczba studentów ogółem.
Polska a kraje OECD i UE

raz z zakończeniem funkcjonowania w Pol-
sce gospodarki centralnie planowanej nastą-
pił boom edukacyjny, szczególnie w zakresie

15–19 lat
jako %

populacji
wśród osób

w wieku
15–19 lat

20–29 lat
jako %

populacji
wśród osób

w wieku
20–29 lat

30–39 lat
jako %

populacji
wśród osób

w wieku
30–39 lat

Tab. 3. Uczniowie i studenci według grup wie-
kowych jako odsetek populacji w danej grupie.
Dane dla 2004 r.

Źródło: OECD, Education et a glance, Annexe 3,
www.oecd.org/edu/eag/2006.

Wiek

Kraj

Australia
Austria
Belgia
Kanada
Czechy

Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja

Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Japonia

Korea Płd.
Luksemburg
Meksyk
Holandia
Nowa Zelandia

Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Hiszpania

Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Średnio OECD

Średnio wymie-
nione wyżej
kraje UE

81,6
79,0
95,7

–
91,4

84,5
86,7
87,1
88,8
85,5

85,5
84,4
86,9
78,8

–

85,2
75,4
41,6
86,1
72,5

85,7
89,8
72,7
83,3
79,6

87,5
83,3
39,8
79,0
76,5

80,5

84,7

32,6
18,9
28,0

–
18,6

36,0
41,1
20,8
27,9
28,0

23,7
37,3
22,6
19,4

–

27,4
  7,1
10,0
25,5
30,0

29,4
30,2
22,6
14,5
22,2

35,8
21,5
  9,6
27,8
23,4

24,7

25,1

14,0
  3,2
  7,9

–
  3,5

  7,2
11,5
  2,6
  2,9
  0,4

  5,6
11,1
  3,7
  3,1

–

  1,9
  0,5
  3,2
  2,9
12,0

  7,2
  4,7
  4,0
  2,2
  3,3

13,5
  3,7
  1,5
15,6
  5,2

  5,6

  5,3
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Unii (UE 15) waha się on wokół 15%, natomiast wśród
nowych członków wokół 14,2%. W Polsce odsetek ten
jest wyższy, ale od 2001 r. ma tendencję malejącą i wy-
nosi niecałe 25%. Rozszerzeniem tych danych jest dy-
namika zmian liczby studentów ogółem i na kierun-
kach ekonomicznych (tabela 6).

Dane zawarte w tabeli 6 pokazują, że w Unii
Europejskiej, poza rokiem 2003, następował wzrost
liczby studentów zarówno ogółem, jak i na kierun-
kach administracyjnych i ekonomicznych. W latach
2000–2004 wzrost ten w UE 25 wyniósł prawie 20%,
przy czym trochę wyższy był na kierunkach admini-
stracyjno-ekonomicznych. W Polsce wzrost był powy-
żej średniej unijnej, ale trochę poniżej średniej dla
nowych członków UE i wyniósł 29%, przy czym znacz-
nie niższy od tej grypy krajów był wzrost na kierun-
kach administracyjno-ekonomicznych (21% w Polsce
wobec 32% w UE 10). Zatem, mimo słabszej dynami-
ki wzrostu liczby studentów w Polsce (por. tabela 4),
Polska należy nadal do krajów o najwyższym przy-
roście liczby studentów, szczególnie ogółem.

W Polsce na studiach dziennych i zaocznych stu-
diuje podobna liczba osób, jednakże w uczelniach eko-
nomicznych studiuje zdecydowanie więcej studentów
na studiach zaocznych (ok. 73%) niż na dziennych

Tab. 4. Współczynnik skolaryzacji w Polsce

Brutto6) 12,9 22,3 40,7 43,6 45,6 46,4 47,8 48,9

Netto7) 9,8 17,2 30,6 32,7 34,5 35,3 36,8 38,0

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa 2005, s. XVIII, Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., GUS,
Warszawa 2006, s. 18.

Rok akademicki

Współczynnik
1990/1991 1995/1996 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

mickim 1990/1991 uczyło się i studiowało prawie 13%
osób w wieku przypisanym danemu poziomowi wy-
kształcenia, a w roku 2005/2006 prawie 49%. W roku
akademickim 1990/1991 studiowało niecałe 10% osób
z danej grupy wiekowej, a w roku akademickim 2005/
2006 było to już 38%. Dane te w pewnym stopniu uzu-
pełniają wcześniejsze tabele, gdyż pokazują, że naj-
bardziej dynamiczny wzrost liczby studentów nastą-
pił przed rokiem 1998, a mimo to od 1998 r. Polska
należy do krajów wyróżniających się dużą dynamiką
wzrostu skolaryzacji.

Studenci nauk ekonomicznych
i administracyjnych

ozwój gospodarczy wymaga, a jednocześnie
w jakimś stopniu jest skutkiem podnoszenia
poziomu wiedzy ekonomicznej. Główną drogą

do zwiększania tej wiedzy są studia ekonomiczne. Wy-
daje się jednak niemożliwe określenie optymalnej dla
rozwoju gospodarczego liczby osób w danym kraju, ma-
jących wyższe wykształcenie ekonomiczne. Można
obecnie zauważyć, że na początku XXI wieku potrzeb-
ny jest wysoki odsetek osób mających wykształcenie
techniczne i wzrastający odsetek osób mających wy-
kształcenie związane z medycyną i opieką socjalną.
Niemniej dużą wartością dla każdego państwa jest
skłonność osób do studiowania na kierunkach ekono-
micznych. Jak zatem wygląda aktywność podejmowa-
nia studiów w zakresie nauk ekonomicznych i admi-
nistracyjnych? Dane statystyczne pokazują, że w kra-
jach, które wstąpiły w 2004 roku do Unii Europejskiej
(UE 10), jest znacznie wyższy odsetek osób studiują-
cych na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych
(tabela 5).

Odsetek osób mających wykształcenie wyższe
administracyjno-ekonomiczne w Unii Europejskiej
(UE 25) wynosi ok. 17% i utrzymuje się w latach
2000–2004 na podobnym poziomie. W krajach dawnej

,

UE 25 1,06 1,09 1,04 1,04 1,00 0,98 1,06 1,07 1,17 1,19

UE 15 1,05 1,08 1,03 1,02 0,99 0,95 1,06 1,08 1,13 1,14

UE 10 1,10 1,11 1,08 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,31 1,32

Polska 1,12 1,13 1,07 1,07 1,04 1,01 1,03 0,98 1,29 1,21

Tab. 6. Dynamika zmian liczby studentów ogółem i na kierunkach administracyjno-ekonomicz-
nych w stosunku do roku poprzedniego

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema-
=PORTAL.

Rok

Region

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2004/2000

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem OgółemEkon.
i admin.

Ekon.
i admin.

Ekon.
i admin.

Ekon.
i admin.

Ekon.
i admin.

UE 25 16,7 17,1 17,2 16,8 17,0

UE 15 14,8 15,2 15,1 14,6 14,9

UE 10 24,2 24,3 24,4 24,4 24,3

Polska 26,5 26,7 26,7 26,0 24,7

Tab. 5. Odsetek studentów na kierunkach ad-
ministracyjno-ekonomicznych (w % ogółu stu-
dentów) w latach 2000–2004

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_page-
id=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_sche-
ma=PORTAL.

Region 2000 2001 2002 2003 2004
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 (ok. 27%). Wśród osób na studiach dziennych w uczel-
niach ekonomicznych ponad 96% ma 24 lata i mniej,
a wśród zaocznych, w tej samej grupie wiekowej, pra-
wie 62%. Poniżej 30 lat na studiach dziennych ma pra-
wie 100% studentów, a na studiach zaocznych około
80%. Zatem studenci zarówno studiów dziennych, jak
i zaocznych to osoby poniżej 30. roku życia. Wiek 30
lat i więcej ma ok. 20% studentów studiów zaocznych,
czyli niecałe 60 tys. osób.

Wnioski

yniki przeprowadzonej analizy danych staty-
stycznych częściowo potwierdzają tezę o du-
żej aktywności edukacyjnej Polaków. Polska

jest krajem, w którym szczególnie aktywne w zakresie
kształcenia wyższego są osoby poniżej 30. roku życia.
Znacznie słabiej prezentują się Polacy na tle mieszkań-
ców innych krajów, jeśli chodzi o posiadanie wykształ-
cenia wyższego w grupie wiekowej 25–64 lata, szcze-
gólnie w grupie wiekowej 35–64 lata. Bardzo duży
wzrost odsetka osób studiujących następował od 1990 r.
Jest to sytuacja korzystna dla Polski, gdyż świadczy
o przywiązywaniu dużej wartości do kształcenia wyż-
szego, które może następnie skutkować wzrostem ak-
tywności tych osób w podnoszeniu kwalifikacji, elastycz-
nego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, lep-
szej jakości zarządzania itd., a tym samym większej kon-
kurencyjności polskich przedsiębiorstw. Jednakże istot-
nym warunkiem spełnienia oczekiwań w zakresie efek-
tów studiowania osób, które je podejmują, jak również
całego społeczeństwa, jest ciągłe podnoszenie zarówno
jakości kształcenia oferowanego na uczelniach, jak i za-
angażowania studentów w naukę i zdobywanie prak-
tycznych umiejętności.

Polska należy do krajów o wysokim odsetku stu-
dentów podejmujących studia ekonomiczne i admini-
stracyjne. Trudno jednoznacznie ocenić, czy jest to
zjawisko korzystne, czy być może lepszy byłby dyna-
miczniejszy wzrost liczby osób studiujących na stu-
diach technicznych. Niemniej wiedza ekonomiczna
przydatna jest we wszystkich zawodach i pozostaje
tylko kwestią otwartą i oczekiwaną, czy zostanie ona
przez studentów zdobyta i właściwie wykorzystana.
Poza tym warto zauważyć, że w mniejszych miejsco-
wościach, w punktach konsultacyjnych i zamiejsco-
wych ośrodkach dydaktycznych podejmowane są głów-
nie studia ekonomiczne. Na przykład w województwie
zachodniopomorskim ok. 4 tys. osób studiuje na kie-
runkach ekonomicznych w miastach mających poni-
żej 50 tys. mieszkańców, z czego prawie 1,8 tys. osób
jako studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, co stanowi
ok. 15% studentów tego wydziału (zob. Szkoły wyższe
i ich finanse w 2005, s. 163, 171). Być może wielu
osób studiujących tam nie byłoby stać na kształcenie
w dużych ośrodkach akademickich. Podjęli oni studia
w punktach zamiejscowych, wierząc zapewne w ko-
rzyści wynikające z podnoszenia poziomu wykształce-
nia i zdobywania wiedzy. Mają oni szansę rozwijać się,
otrzymać lepszą pracę i wyższe wynagrodzenie, ale też
zostać filarami rozwoju gospodarczego mniejszych re-
gionów (szczególnie z wysokim poziomem bezrobocia),
co byłoby bardzo korzystne również dla całego kraju.

Dlatego też poprzez wysoką jakość kształcenia należy
wspierać ten potencjał.

dr Wojciech Jarecki
Katedra Mikroekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

PRZYPISY
1) Poziom kształcenia poddano standaryzacji głównie na pod-

stawie klasyfikacji ISCED 76, którą następnie, w 1998 r.,
zastąpiono klasyfikacją ISCED 97.

2) Z tabeli wynika, że największy odsetek jest w Kanadzie,
ale została tam zastosowana inna metodologia, gdyż wli-
czono osoby uczestniczące w studiach istniejących poza sys-
temem ISCED 97, co zawyżyło wyniki.

3) Zob. dane GUS: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/lud-
nosc/ludnosc/tablice/tabl1.xls.

4) Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., GUS, Warszawa 2006,
s. 21. Dla porównania na Węgrzech w analogicznym okre-
sie nastąpił wzrost liczby studentów o ok. 400% (http://
portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/oktkut/okt-
kut03.pdf).

5) Dla Luksemburga dane są zaniżone, gdyż większość Luk-
semburczyków studiuje za granicą i nie są oni ujęci w da-
nych statystycznych tego kraju.

6) Stosunek wszystkich uczących się na danym poziomie do
całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypi-
sanym temu poziomowi kształcenia. Obejmuje on zatem stu-
dentów i część osób, które jeszcze się uczą, chociaż w tym
wieku mogliby studiować (np. 20-latkowie w technikum).

7) Stosunek liczby studentów w wieku nominalnie przypisa-
nym temu poziomowi kształcenia.
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Summary
Results of many researches prove there is a direct depend-
ency between time lengths of education in particular coun-
tries and economic growth. Thus the aim of this paper is to
find out the percentage of students and people having high-
er education in Poland and other OECD and EU countries.
Special attention was paid to students of business.
The results of statistical analysis conducted in the paper par-
tially confirm the thesis of high educational activities of Poles,
which started around 1990 and involved people of age under
30. It implies that Poles pay special attention to higher edu-
cation, which may lead to further growth in training activi-
ties and flexible adjustment to the needs of a labour market.
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Wstęp

becnie praktycznie każde przedsiębiorstwo
jako uczestnik gry rynkowej musi we wszyst-
kich obszarach swojej działalności uwzględ-

niać czynniki kulturowe, w tym także językowe. Ma
to szczególne, wręcz kluczowe, znaczenie w przypad-
ku przedsiębiorstw prowadzących działalność na ryn-
kach o zasięgu ponadnarodowym. Coraz częściej jest
także warunkiem efektywnego funkcjonowania orga-
nizacji, które pozornie nie mają kontaktów z podmio-
tami reprezentującymi odmienną kulturę. Wynika to
między innymi z rosnącej mobilności zarówno pracow-
ników, jak i nabywców zewnętrznych. Tendencje tego
rodzaju powodują, że z jednej strony nawet w firmach
działających na rynku lokalnym lub regionalnym, któ-
ry nie przekracza granic państwowych, znajdują za-
trudnienie osoby z innych krajów, z drugiej zaś stro-
ny coraz częściej oferowane przez te firmy wyroby są
kupowane przez odbiorców, którzy przyjechali do da-
nego kraju w celach zarobkowych, wypoczynkowych
itp. Można zatem powiedzieć, że globalizacja wywoła-
ła dwa wydawałoby się przeciwstawne zjawiska. Przy-
czyniła się co prawda do ujednolicenia stylu życia
mieszkańców różnych krajów i kontynentów, ale jed-
nocześnie doprowadziła do zdecydowanego wzrostu
bezpośrednich kontaktów przedstawicieli różnych
kręgów kulturowych, w trakcie których wyraźniej za-
znacza się ich odmienna perspektywa postrzegania
świata, wpływając tym samym na ich odmienne ocze-
kiwania.

Wspomniane zjawisko stawia przed praktycznie
każdym współczesnym przedsiębiorstwem nowe wy-
zwania. Aby im sprostać, nie wolno bezkrytycznie
przenosić wypróbowanych wzorów postępowania na
relacje z podmiotami reprezentującymi inną kulturę,
lecz precyzyjnie zidentyfikować wartości, jakie ją cha-
rakteryzują, i dostosować do nich sposób realizowa-
nia działań rynkowych, przy czym dotyczy to oczywi-
ście zarówno firm uczestniczących w rynku przemy-
słowym, jak i konsumpcyjnym.

Uwzględnianie omawianych czynników jest tak
istotne również z powodu występowania różnic kul-
turowych, nie tylko pomiędzy przedstawicielami od-
miennych obszarów religijno-cywilizacyjnych, ale tak-
że między mieszkańcami krajów, które teoretycznie
reprezentują taką samą kulturę. Przykładowo, mimo

że Francuzi, Anglicy czy Niemcy zaliczani są do za-
chodniego kręgu kulturowego, w praktyce ich men-
talność oraz system wartości znacznie się od siebie
różnią. Niemcy na przykład bardzo duże znaczenie
przywiązują do posiadania samochodu służbowego.
Menedżerowie niemieccy najchętniej jeżdżą samocho-
dami marki Audi, BMW lub Mercedes, cenne są dla
nich również świadczenia w postaci usług osobistego
kucharza, karty członkowskiej renomowanego klubu
golfowego, czy też pokrycia kosztów odnowienia miesz-
kania, co byłoby nie do przyjęcia we Francji1). Odzwier-
ciedleniem tego typu różnic jest odmienny sposób pro-
wadzenia negocjacji handlowych, przywiązywanie in-
nego znaczenia do marki produktu lub firmy, odmien-
na interpretacja barw stosowanych w działaniach mar-
ketingowych itp.

Czynniki kulturowe a prowadzenie
negocjacji handlowych

rzygotowując się do prowadzenia negocjacji,
zwłaszcza o charakterze ponadnarodowym,
potencjalni partnerzy muszą uwzględnić

możliwość wystąpienia ewentualnych różnic kulturo-
wych. Różnice takie powodują, że uczestnicy negocja-
cji reprezentujący odmienne kręgi kulturowe inaczej
interpretują wiele sygnałów niewerbalnych, a nawet
werbalnych, co może w istotny sposób wpłynąć na
wzrost trudności w osiągnięciu porozumienia lub na-
wet być przyczyną zerwania rozmów. Dlatego, znając
wcześniej specyfikę komunikowania się drugiej stro-
ny, można wybrać właściwe taktyki i techniki nego-
cjacyjne. Jest to szczególnie istotne obecnie w dobie
dynamicznego wzrostu handlowej wymiany o zasięgu
międzynarodowym oraz globalnym, kiedy nie tylko
przedstawiciele różnych firm pochodzą z różnych kra-
jów, ale także w poszczególnych przedsiębiorstwach
pracują osoby reprezentujące różne narodowości,
a wiele organizacji ma charakter ponadnarodowy i ich
filie znajdują się w różnych krajach.

Osoby z kręgu kultury anglosaskiej na przykład
preferują spontaniczną i aktywną formę uczestnicze-
nia w negocjacjach2). Chociaż wydaje się to dziwne,
istnieją znaczne podobieństwa między kulturami Da-
lekiego Wschodu, Słowianami oraz kulturami prote-
stanckimi Niemiec i Finlandii. Ich przedstawiciele
preferują negocjacje o charakterze silnie sformalizo-

Kulturowe aspekty
prowadzenia działalności rynkowej
przez współczesne przedsiębiorstwo

Agnieszka Izabela Baruk

,
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wanym. Wielu Europejczyków, zwłaszcza ze Skandy-
nawii i Niemiec, woli otrzymywać szczegółowe infor-
macje przedstawione w uporządkowany i przewidy-
walny sposób oraz potwierdzone bogatą dokumentacją.
Oczekują oni prostych, jednoznacznych wypowiedzi,
co upodabnia ich do biznesmenów japońskich, gdyż
większość z nich ukończyła kierunki techniczne lub
zarządzanie. Amerykanie i Kanadyjczycy lubią nego-
cjowanie prowadzone dynamicznie w szybkim tempie,
natomiast dla Latynosów i większości Azjatów ważne
jest, aby stosowana argumentacja odnosiła się do ich
emocji i była wyrażana w kwiecistym stylu. Brytyj-
czycy i Amerykanie prawie zawsze zadają wiele skom-
plikowanych pytań, zaś Finowie i przedstawiciele nie-
których kultur azjatyckich zadają ich znacznie mniej.

W wielu kulturach istotnym elementem poważ-
nych wystąpień jest humor, służący rozładowaniu
napiętej atmosfery. Tego rodzaju zadanie dobrze speł-
niają anegdoty o osobistym charakterze, sprzyjające
zbliżeniu uczestników negocjacji. Powinny jednak być
związane z tematyką rozmów, inaczej ich autor może
zostać uznany za egocentryka, uzyskując efekt prze-
ciwny do zamierzonego. W praktyce, w przypadku róż-
nych kultur występują odmienne reakcje na humory-
styczne akcenty, od niezwykle przychylnych do wręcz
wrogich. Szczególnie dowcipy, których podmiotem jest
inna niż autor osoba, w wielu kulturach są uważane
za niesmaczne, a nawet za niezrozumiałe. W Japonii
na przykład głośny śmiech jest oznaką nerwowości
i jest źle odbierany, co znajduje odzwierciedlenie
w negatywnym postrzeganiu śmiejącej się w ten spo-
sób osoby.

Odmiennie wyrażane jest także zadowolenie lub
jego brak. W Niemczech i Austrii uczestnicy swoją
aprobatę mogą wyrażać nie oklaskami, ale stukaniem,
np. w blat stołu, chociaż oklaski uznawane są za ozna-
kę aprobaty w większości regionów świata. W Japonii
powszechnym zwyczajem jest okazywanie skupienia
na wypowiedzi drugiej strony poprzez wolne kiwanie
głową oraz chwilowe przymykanie oczu, co w wielu
kulturach można uznać za oznakę znudzenia, czy
wręcz drzemania.

W niektórych kulturach Wschodu, zwłaszcza w Ja-
ponii i Chinach, najbardziej hańbiąca dla człowieka
jest utrata przez niego twarzy w oczach innych3). Dla-
tego Chińczyk, nawet jeżeli czegoś nie rozumie, cho-
ciażby z powodu barier językowych, odpowie, że
wszystko jest dla niego zrozumiałe, gdyż wstydzi się,
że w rzeczywistości jest inaczej. Przedstawiciele kul-
tury zachodniej odpowiedź taką interpretują dosłow-
nie, sądząc, że wszystko zostało wyjaśnione, co może
spowodować problemy w trakcie dalszej współpracy.

Niezwykle ważnym elementem negocjacji, w któ-
rych uczestniczą przedstawiciele różnych kręgów kul-
turowych, jest także język. Trzeba pamiętać, że wy-
brany do prowadzenia rozmów język dla części osób
jest językiem znanym, ale wyuczonym. Powoduje to,
że niektóre zwroty (zwłaszcza potoczne, slangowe lub
specjalistyczne) mogą być dla nich niezrozumiałe bądź
można je niewłaściwie zrozumieć. Dlatego wypowie-
dzi poszczególnych uczestników muszą być przejrzy-
ste i jednoznacznie sformułowane. Ponadto należy
zawsze upewnić się, czy dla wszystkich osób biorą-
cych udział w negocjacjach treść wypowiedzi jest jas-

na. Jest to tym bardziej istotne, że jej błędna inter-
pretacja może być przyczyną braku porozumienia,
a nawet pogorszenia wizerunku jednej ze stron. Może
mieć to negatywne skutki w przyszłości, dotyczące nie
tylko wzajemnych relacji obu stron, ale również wy-
wierające wpływ na kontakty z innymi podmiotami.

Czynniki kulturowe a wybrane formy
działań marketingowych

o działań marketingowych, w przypadku któ-
rych bardzo ważne jest uwzględnianie uwa-
runkowań kulturowych, można zaliczyć

proces markowania. Aby dwa podstawowe elementy
marki, jakimi są jej nazwa i znak, mogły wywierać po-
żądany z punktu widzenia producenta lub handlowca
wpływ na nabywców finalnych, powinny spełniać
określone warunki. Jedna z najważniejszych zasad,
jakich należy przestrzegać w trakcie przygotowywa-
nia nazwy marki, dotyczy tego, że nie może ona wy-
woływać negatywnych skojarzeń językowych. Jest to
szczególnie ważne w przypadku nazwy marki produk-
tu przeznaczonego na zagraniczny rynek.

Podmiot markujący wyrób musi zatem uwzględ-
nić uwarunkowania językowe i kulturowe panujące
w danym kraju, gdyż w przeciwnym razie może po-
nieść zupełną porażkę rynkową, czego przykładem jest
chociażby napój „7 Up” wprowadzony na rynek Szang-
haju, gdzie nazwa ta w miejscowym dialekcie oznacza
„śmierć przez picie”, przez co wspomniany produkt
okazał się całkowitym niewypałem. Innym przykła-
dem nieuwzględnienia zasobów językowych kraju do-
celowego przed wprowadzeniem na rynek produktu
były żarówki OSRAM sprzedawane w Polsce, chociaż
w ich przypadku dobra jakość wyrobu oraz intensyw-
na promocja zniwelowały negatywny efekt wywołany
niewłaściwymi skojarzeniami natury językowej4).

Uwzględnianie aspektów kulturowych jest szcze-
gólnie istotne w przypadku stosowania przez firmę
strategii wieloproduktowej, gdyż swoje negatywne
skojarzenia nabywcy mogą przenieść na inne wyroby,
oznaczone taką samą marką. Dlatego podstawą stoso-
wania tej strategii jest nie tylko utrzymywanie jako-
ści oferowanych produktów na wysokim poziomie, ale
także stosowanie na danym rynku marki, której na-
zwa oraz znak nie budzą kontrowersji wynikających
z odmiennej kultury, zwłaszcza języka. W przeciwnym
przypadku konsekwencją zachwiania zaufania do da-
nej marki może być nie tylko zaprzestanie kupowania
produktu, na którym zawiódł się nabywca lub który
wywołał jego negatywne skojarzenia, ale także zaprze-
stanie nabywania innych wyrobów oznaczonych da-
ną marką w wyniku przeniesienia na nie ujemnych
opinii.

Innym elementem marketingowego oddziaływania
mającym wiele wspólnego z uwarunkowaniami kul-
turowymi jest kolorystyka, która odgrywa szczegól-
nie istotną rolę w odniesieniu do działań związanych
z projektowaniem opakowań produktów, ich marko-
waniem, promowaniem poza miejscem sprzedaży oraz
w punktach handlowych, budowaniem i utrwalaniem
tożsamości wizualnej itp.

W krajach należących do zachodniego kręgu kul-
turowego wymienione barwy wywołują najczęściej
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następujące skojarzenia i reakcje psychologiczne (są
one ponadto uzależnione od odcienia konkretnego
koloru)5).

Barwa czerwona działa pobudzająco i przyciąga
wzrok, wyraża bliskość, serdeczność, witalność i in-
tymność (np. Coca-Cola, Triumph, Winiary), przy
czym zależnie od jej nasilenia reakcje charakteryzują
się odmiennym natężeniem:
� czerwień jasna aktywizuje,
� czerwień ciemna i połyskliwa rozdrażnia,
� czerwień w odcieniu wiśniowym budzi wspomnie-
nia.

Barwa pomarańczowa jest ciepła, wyzwala chęć
działania, często stosuje się ją w przypadku opako-
wań produktów żywnościowych (np. Uncle Ben’s).

Barwa żółta rozwesela, ożywia, symbolizuje wital-
ność (np. Lipton), ale kojarzy się też z masowością
i taniością, zaś w zależności od jej odcienia wywołuje
różne skojarzenia:
� odcień jasny kojarzy się z delikatnością,
� odcień złoty kojarzy się z aktywnością,
� odcień żółtozielony kojarzy się z chorobą.

Barwa różowa kojarzy się z kobiecością, wytwor-
nością i delikatnością.

Barwa zielona orzeźwia, kojarzy się z młodością,
wzrostem i rozwojem, nadzieją i zwycięstwem oraz
ekologią i naturalnością (np. piwo Lech, Knorr).

Barwa niebieska uspokaja i chłodzi, wyraża czy-
stość i świeżość, często stosowana jest w przypadku
artykułów gospodarstwa domowego i żywnościowych
(np. Lisner).

Barwa czarna kojarzy się ze smutkiem, powagą,
ale także z elegancją i prestiżem (np. Black Label,
Johnnie Walker).

Barwa biała kojarzy się z niewinnością i czystością
w sensie dosłownym i przenośnym.

Barwa złota i srebrna kojarzą się z elegancją i bo-
gactwem (np. kawa Jacobs Cronat Gold).

Posługiwanie się określonymi kolorami w celu
wywołania u nabywców pożądanych reakcji, któremu
towarzyszy nieznajomość lub lekceważenie aspektów
kulturowych, może spowodować skutek całkowicie
przeciwny do zamierzonego. Czerń na przykład jest
kolorem smutku i żałoby w kulturze europejskiej, ale
w wielu kulturach azjatyckich, np. w Japonii, Indiach
i Chinach, rolę taką odgrywa barwa biała. Z kolei tra-
dycyjną barwą kimona panny młodej w Japonii jest
nie biel, ale czerwień. Zróżnicowane skojarzenia i re-
akcje na poszczególne kolory odnoszą się nie tylko
do życia rodzinnego, ale są oczywiście widoczne także
w odniesieniu do konkretnych działań marketin-
gowych.

Zakończenie

odsumowując dotychczasowe rozważania,
można stwierdzić, że uwzględnianie aspek-
tów kulturowych staje się coraz ważniejsze.

Produkty coraz większej liczby firm oferowane są bo-
wiem na rynkach zagranicznych, coraz większa część
przedsiębiorstw zatrudnia pracowników z różnych
krajów itp. Mimo pokonywania granic państwowych
czy politycznych i pozornego ujednolicenia stylu życia
potencjalnych nabywców w różnych regionach świa-

ta, okazuje się, że nadal w rzeczywistości występują
między nimi często bardzo wyraźne różnice wynika-
jące z odmiennej kultury opartej na innej tradycji
i mentalności. Wydaje się zatem, że umiejętność właś-
ciwego zidentyfikowania różnic kulturowych i dosto-
sowania do nich swojej oferty rynkowej jest obecnie
i będzie w przyszłości jedną z najważniejszych umie-
jętności menedżerskich w odniesieniu do wszystkich
obszarów działalności praktycznie każdego przedsię-
biorstwa.

Należy pamiętać, że różnice tego typu występują
w dwóch płaszczyznach funkcjonowania przedsię-
biorstwa: � wewnętrznej, związanej z wzajemnymi
relacjami członków organizacji, � zewnętrznej, zwią-
zanej z relacjami pomiędzy daną organizacją a ryn-
kiem.

W artykule zostały przedstawione wybrane zagad-
nienia związane z zewnętrznym wymiarem uwarun-
kowań kulturowych. Nie można jednak zapominać
o istotnej roli, jaką odgrywają one wewnątrz przed-
siębiorstw, zwłaszcza tych, w których zatrudnieni są
pracownicy z różnych krajów. Mogą to być firmy,
w których pracują osoby przybyłe z zagranicy, lub ta-
kie, które organizują swoje filie w innych państwach,
bądź przedsiębiorstwa, które wykupiły zagraniczną
firmę, zatrudniając miejscowych pracowników, przy
jednoczesnym obsadzaniu głównych stanowisk kierow-
niczych własną kadrą. Zróżnicowanie kulturowe może
przyczyniać się wówczas nie tylko do odmiennego po-
strzegania zadań zawodowych i sposobów ich realiza-
cji, ale pogłębiać ewentualne napięcia o charakterze
wertykalnym między przełożonymi i podwładnymi.
Wewnątrzorganizacyjne dopasowanie kulturowe jest
zatem warunkiem i punktem wyjścia dla dopasowa-
nia kulturowego w wymiarze rynkowym.

dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Zakład Marketingu Produktów Żywnościowych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu

Akademia Rolnicza w Lublinie

PRZYPISY
1) A. BARUK, Programy motywacyjne i ich rola we współ-

czesnym przedsiębiorstwie, „Problemy Jakości” 2006, nr 3,
s. 22–27.

2) R. SINHA, W globalnej wiosce, „Businessman Magazine”
2005, nr 6, s. 74–75.

3) R. SINHA, Porozumienie bez barier, „Businessman Maga-
zine” 2005, nr 8, s. 62.

4) A. BARUK, Marketing-mix w przedsiębiorstwie, Wydaw-
nictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2001, s. 33.

5) Por. A. BARUK, Jak skutecznie oddziaływać na odbior-
ców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na
nabywców, Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 77–78 oraz
M. PIETRZAK, Zapakować sukces, „Businessman Maga-
zine” 2004, nr 12, s. 157.

Summary
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Wprowadzenie

oraz silniej uwidaczniające się negatywne
aspekty indywidualizmu w życiu społecznym
skłaniają do coraz częstszego sięgania do pro-

blematyki dobra wspólnego. Dla ekonomii jest to nie-
zwykle ważne zagadnienie ze względu na fakt, że kry-
zys tożsamości tej idei wiąże się z kryzysem gospo-
darczym.

Wśród najczęstszych przyczyn braku zadowolenia
z obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce wymienia się
coraz częściej upowszechnienie kryzysu moralnego. Eli-
ty rządzące, a w konsekwencji i społeczeństwo porzu-
ciły kluczowe wartości, co przejawia się w nieudolności
i braku skuteczności działań. M. Crozier1) nazwał to
zjawisko mechanizmem panicznego zarządzania. Przed-
siębiorcy swój sukces mierzą przede wszystkim kate-
goriami ekonomicznymi, które stawiają wyżej od war-
tości etycznych2) i własnej odpowiedzialności społecz-
nej. Zjawisko relatywizmu etycznego daje możliwość
łatwego usprawiedliwiania swoich działań. Przedsię-
biorcy twierdzą, że to rynek jest nieetyczny i dlatego
ich zachowania również muszą być nieetyczne3).

Zachowania konkurencyjne podmiotów w gospo-
darkach transformujących się zostały nakreślone przez
ewolucję charakteru relacji w otoczeniu. W gospodar-
ce centralnie planowanej dominowały relacje zależno-
ści podmiotów gospodarczych od upolitycznionych in-
stytucji. Gospodarka rynkowa, oparta na zasadach
wolnej konkurencji, zerwała te relacje i umożliwiła
przedsiębiorcom wywieranie większego wpływu na
rozwój swoich firm. Uzyskana niezależność, bez przy-
jęcia przez przedsiębiorców i kadrę menedżerską peł-
nej odpowiedzialności za własną firmę i jej pracowni-
ków, a także odpowiedzialności społecznej, doprowa-
dziły do sytuacji patologicznych, takich jak malwer-
sacje finansowe czy zawiązywanie nieformalnych
związków pomiędzy firmami konkurującymi ze sobą
w innych regionach w celu zniszczenia konkurencji
na lokalnym rynku. To samo dotyczy działalności in-
stytucji otoczenia rynkowego. Takie zachowania stoją
w jawnej sprzeczności z dobrem ogółu i stają się de-
strukcyjnym elementem życia społecznego, bo podko-
pują wzajemne zaufanie, które jest warunkiem sine
qua non współpracy w ramach danej społeczności.

Konieczne staje się spojrzenie na siebie i pozosta-
łych uczestników rynku w układzie relacji współza-
leżności, dzięki któremu można uzyskać efekt syner-
gii na poziomie danego podmiotu, rynku lokalnego,
regionalnego i kraju. Sukces przedsiębiorstwa należy

rozpatrywać nie tylko w aspekcie efektywności eko-
nomicznej, ale także walorów etycznych działania4).
Przedsiębiorstwo jest bowiem zbiorem wartości, za-
sad i reguł determinujących sposoby zachowania się
i podejmowania decyzji przez jego uczestników. Szcze-
gólną rolę przypisuje się kadrze zarządczej, która z ra-
cji swego statusu pełni funkcję generatora i weryfika-
tora tych wartości, zasad i reguł 5). Działanie fair play,
uczciwość i rzetelność mogą tworzyć etyczną przewa-
gę konkurencyjną6) i przyczyniać się do budowania
dobra wspólnego.

Kategoria dobra wspólnego w odniesieniu
do przedsiębiorstwa i konkurencji

ierwsze wzmianki na temat dobra wspólne-
go pojawiły się u Platona. Jednak za pierw-
szego teoretyka dobra wspólnego uważa się

św. Tomasza z Akwinu, który uczynił je fundamen-
tem życia społecznego – dobro wspólne jest ładem
wszechświata, w którym uczestniczy dobro jednostek
łączących swoje wysiłki w zabieganiu o osiągnięcie
szczęścia. W okresie nowożytnym pojęcie to kształto-
wało się równolegle z procesem uświadamiania sobie
istnienia i konieczności respektowania podstawowych
praw osoby ludzkiej7).

Współcześnie w definiowaniu dobra wspólnego
podkreśla się, że jest ono „sumą warunków życia spo-
łecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym
członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej
i łatwiej własną doskonałość8)”. W podejściu tym, z jed-
nej strony, chodzi o dobro wspólne w relacjach mię-
dzy jednostką a społecznością, a z drugiej – o zabez-
pieczenie potrzeb i właściwych dążeń innych grup spo-
łecznych. Koncepcja dobra wspólnego wyklucza zatem
takie dążenia innych wspólnot (np. przedsiębiorstw),
których celem jest zniszczenie lub lekceważenie do-
bra innej strony. Takie podejście sprzyja pomnażaniu
dobra wspólnego, choć w praktyce niełatwo jest za-
pewnić takie warunki konkurującym przedsiębior-
stwom, w których żadna ze stron nie będzie musiała
ponosić ofiar na rzecz innych (np. zrezygnować z nie-
godziwego zysku). Prezentowana od lat 90. ub. wieku
przez J. Moora koncepcja koopetycji i ekosystemów
biznesu w pewnym sensie jest konstrukcją opartą na
elementach, które umożliwiają precyzyjne określenie
kategorii dobra wspólnego w odniesieniu do konku-
rujących przedsiębiorstw.

Pojęcie ekosystemu biznesu zostało zaczerpnięte
z teorii ekologii9) i oznacza powiązanie w całość dzia-

Przedsiębiorstwo i konkurencja
w tworzeniu dobra wspólnego –
teoria i praktyka zarządzania

Sylwia Sysko-Romańczuk
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łalności wielu zróżnicowanych branżowo przedsię-
biorstw (klientów, dostawców, czołowych producen-
tów i pozostałych stakeholders, a nawet konkurentów),
pomiędzy którymi tworzy się specyficzna sieć wzajem-
nych relacji (patrz rys. 1). Ekosystem biznesu, tak jak
jego biologiczny odpowiednik, stopniowo zmienia się
ze zbioru przypadkowych elementów w układ z okreś-
loną strukturą. Ekosystemy biznesu powstają z zawi-
rowania kapitału, potrzeb klientów, talentu menedże-
rów i nowych technologii10).

Trwałą przewagę konkurencyjną w biznesie zapew-
nia ciągła innowacyjność, której nawet największe kon-
cerny nie są w stanie same wprowadzać. Każda rewo-
lucyjna zmiana w danej organizacji wymaga bowiem
odpowiednich zmian w innych organizacjach. Stąd
uczestnikami ekosystemu są nie tylko dostawcy i klien-
ci, ale także konkurenci, firmy pokrewne i niepokrew-
ne itp. Impuls do tworzenia ekosystemu wychodzi od
konkretnego podmiotu, który mając świadomość ogra-
niczoności wewnętrznych możliwości rozwoju, po-
szukuje źródeł przewagi konkurencyjnej w relacjach
z otoczeniem11). Podstawą zawiązania ekosystemu jest
wola jego uczestników na współdziałanie i konwersja
dotychczasowych relacji niezależności w relacje współ-
zależności. Działania te dokonują się pod wpływem wizji
przywódcy. Przedsiębiorstwa mogą się nauczyć czer-
pania korzyści zarówno z konkurowania, jak i ze współ-
pracy z innymi podmiotami (koopetycja). Zjawisko
to nazywane jest współewolucją – podzielanie tej sa-
mej wizji, zawieranie sojuszy, negocjowanie umów i na-
wiązywanie kompleksowych relacji pomiędzy uczest-
nikami ekosystemu na poziomie zarządzania, a także
administrowania. J. Moor twierdzi, że firmy chcące
osiągnąć sukces powinny wyciągnąć wnioski z przebie-
gu ewolucji naturalnych ekosystemów, gdzie najwięk-
sze korzyści uzyskiwały gatunki współewoluujące. Me-
nedżerowie przedsiębiorstw współewoluujących zakła-
dają, że połączenia między firmami są tymczasowe. Li-
czy się nie tylko zawartość połączeń, ale też ich liczba.
Należy znaleźć złoty środek pomiędzy napięciem wy-
nikającym ze zbyt dużej liczby połączeń oraz możliwo-
ścią przeoczenia korzystnej współpracy spowodowanej
zbyt małą ich liczbą. Podczas gdy tradycyjnie zarzą-
dzane przedsiębiorstwa starają się planować „od góry”,
połączenia międzybiznesowe, menedżerowie firm

współewoluujących przygotowują scenę i czekają na
„graczy”. Wspierają współpracę, ale nie hamują kon-
kurencji. Uznaje się bowiem, że korzyści ze współewo-
luowania wynikają nie tylko z dopasowania się do sie-
bie, ale i konkurowania ze sobą. W tradycyjnej formie
współ-pracy zasoby, takie jak: marki, urządzenia pro-
dukcyjne, zdolności organizacyjne są w sposób stały po-
dzielone, podczas gdy współewoluujące firmy dążą do
ciągłej wymiany zasobów, zmian połączeń. Bardzo waż-
ne jest realistyczne ocenianie kosztów i zysków współ-
pracy. W tym celu należy ograniczać nagradzanie part-
nerów za samą chęć do współpracy, gdyż rozmazuje to
obraz wydajności przedsięwzięć.

Analizując uwarunkowania polskiej gospodarki,
należałoby jednak koncepcję J. Moora uzupełnić o no-
wy wymiar. Ekosystem, tak jak każda firma, by roz-
wijać się, potrzebuje nie tylko sprawnego otoczenia
konkurencyjnego wykraczającego poza ramy tradycyj-
nie definiowanego sektora, ale także sprawnej infra-
struktury instytucjonalnej. Funkcje infrastruktury
to tworzenie sprzyjających warunków gospodarowa-
nia oraz wspólna z liderami wizja rozwoju lokalnego
i regionalnego (patrz rys. 2).

Infrastruktura instytucjonalna pełni funkcję „do-
żywiającą” ekosystemy. Instrumenty administracyj-
ne stymulują przedsiębiorczość; ich rodzaj i zakres
zależą od szczebla decyzyjnego – lokalnego, regional-
nego bądź krajowego).

W koncepcji ekosystemu nie przypisuje się (jak na
przykład w koncepcji sektora M.E. Portera) dominu-
jącej roli sile przetargowej pomiędzy dostawcami,
klientami i konkurentami. Ciężar zainteresowania
przenosi się na koopetycję i współewolucję. Konku-
rują nie grupy strategiczne, ale całe ekosystemy. Wnio-
skować zatem należy, że alianse, integracja lub ko-
operacja mogą być (ale nie muszą) częścią wielu zło-
żonych relacji zachodzących w ekosystemach. Należy
także na podstawie powyższych rozważań dodać, że
koncepcja ekosystemów zmienia optykę patrzenia na
konkurencję (patrz tabela).

Przykładem w praktyce tej koncepcji może być re-
gion Aachen. W latach 80. ub. wieku dominowały w nim
schyłkowe dziedziny, takie jak wydobycie stali i gór-
nictwo węgla. Większość firm z tych branż z powodu
kłopotów finansowych została zamknięta, co przyczy-
niło się do 20-proc. bezrobocia i całkowitej marginali-
zacji regionu. Sytuacja ta stała się impulsem do wyge-
nerowania konsensusu regionalnego pomiędzy władza-

Rys. 2. Infrastruktura instytucjonalna ekosys-
temu biznesu
Źródło: S. SYSKO-ROMAŃCZUK, A. RUDAWSKA, Jak po-
konać kryzys – przykład polskiego przemysłu okrętowego, [w:]
Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B.
KOZYRA, A. ZELEK, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu, Szczecin 2002, s. 227–246.

,

Rys. 1. Koncepcja i uczestnicy ekosystemu
biznesu
Źródło: S. SYSKO-ROMAŃCZUK, A. RUDAWSKA, Jak po-
konać kryzys – przykład polskiego przemysłu okrętowego, [w:]
Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red.
B. KOZYRA, A. ZELEK, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu, Szczecin 2002, s. 227–246.
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mi, naukowcami i instytucjami finansowymi na rzecz
budowania wspólnej wizji przedsiębiorczego regionu
i miasta. Postawiono na rozwój zaawansowanych tech-
nologii, wykorzystując istniejące akademickie zaplecze
naukowo-badawcze. Proces restrukturyzacji regionu
zakończono po 15 latach, a dziś Aachen to czołowy re-
gion gospodarczy i technologiczny, nie tylko w Niem-
czech, ale i w Europie. Powstało w nim 450 nowych
firm w sektorze nieinformatycznym plus 500 firm in-
formatycznych. Te 950 firm stworzyło bezpośrednio
minimum 10 000 nowych miejsc pracy w dziedzinie no-
wych technologii. Aż 90% zakładających nowe firmy
to studenci lokalnych uczelni (w ten sposób zatrzy-
mano najzdolniejszą młodzież). Ponadto 86% nowo
powstałych firm osiągnęło sukces. Pierwsze z nowo po-
wstałych firm emitują już akcje na giełdzie.

Idea dobra wspólnego w pojęciu
elit zarządzających

ategoria dobra wspólnego jest dynamiczna
i jej znaczenie będzie się zmieniało w czasie.
Jednakże niezmienny jest podmiot odpowie-

dzialny i powołany do troski o dobro wspólne, a mia-
nowicie szeroko pojęte elity zarządzające.

Wyniki badań wśród decydentów regionu zachod-
niopomorskiego12) pokazują, że najczęściej interpretuje
się dobro wspólne jako pojęcie odnoszące się do aspek-
tów kulturowych, związanych z kształtowaniem pa-
triotyzmu oraz budowaniem tożsamości lokalnej i re-
gionalnej. Takie postrzeganie dobra wspólnego jest
zbieżne z ogólnie podzielanymi twierdzeniami w spo-
łeczeństwie. Osoby poddane badaniu równie wysoko
umieszczały potencjał gospodarczy. Jest to zwiastun
nowego podejścia w świadomości społecznej i potwier-
dzenie tezy w dorobku nauk ekonomicznych i zarzą-
dzania, że rozwój przedsiębiorstw jest warunkiem sine
qua non rozwoju gospodarczego13), który z kolei prze-
kłada się na dobro wspólne. Podejście to można za-
prezentować w następujący sposób (patrz rysunek 3).

Poszukiwanie wśród elit odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób urzeczywistnić dobro wspólne w regionie
Pomorza Zachodniego? – rozpoczęło się od stwierdze-
nia uczestników, że wśród naszej społeczności wystę-
puje negatywne postrzeganie dobra wspólnego. Nie dba
się o dobro wspólne w stopniu wystarczającym. Pod-
kreślano, że tworzenie dobra wspólnego należy rozpo-
cząć od samego siebie (nie można budować dobra wspól-
nego, pouczając jedynie innych, co mają robić). Funda-
mentem jest rzetelne wywiązywanie się ze swoich obo-

Rys. 3. Idea koncepcji dobra wspólnego w praktyce gospodarczej
Źródło: opracowanie własne.

Tab. Zmiana charakteru konkurencji w koncepcji ekosystemów biznesu

Źródło: S. SYSKO-ROMAŃCZUK, A. RUDAWSKA, Jak pokonać kryzys – przykład polskiego przemysłu okrętowego, [w:]
Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. KOZYRA, A. ZELEK, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu, Szczecin 2002, s. 227–246.

Kryteria Wczoraj i dziś Dziś i jutro

Strony

Charakter

Źródła
przewagi

Sposoby
ograniczania
konkurencji

Cel

Poszczególne firmy (niezależność firm)

Ograniczanie konkurencji

Tkwiące w firmie

Planowanie połączeń między firmami
(trwałe relacje)

Rozwój danej firmy

Poszczególne ekosystemy (współzależność firm i instytucji)

Wspieranie współpracy, ale niehamowanie konkurencji

Komplementarność partnerów, współewolucja ekosystemów

Tworzenie tymczasowych relacji wynikających ze wspólnych
korzyści

Efekty synergii – rozwój firmy i rynku (dobro wspólne)
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wiązków np. służbowych, otwieranie się na innych lu-
dzi, partycypowanie w małych społecznościach, takich
jak osiedle, parafia itd. Poza tym wielu dyskutantów
zauważyło związek między budowaniem dobra wspól-
nego a wychowaniem w duchu odpowiednich wartości.
Stąd bardzo często akcentowano rolę rodziny w kształ-
towaniu idei dobra wspólnego, a także instytucji oświa-
towych, edukacyjnych i religijnych. Szczególną rolę
przypisywano mediom w urzeczywistnianiu dobra
wspólnego przez propagowanie zachowań prospołecz-
nych, pokazywanie i podkreślanie tego, co dobre (a nie
tylko tego, co sensacyjne), prezentowanie przykładów
działalności na rzecz dobra wspólnego oraz formowa-
nie myślenia obywateli, by ci angażowali się w przed-
sięwzięcia społeczne. Wreszcie, z uwagi na powszech-
ny kryzys elit, pojawiały się opinie wskazujące koniecz-
ność zapewnienia dbałości o ideę dobra wspólnego
w kręgach władzy i polityki, ponieważ elementy skła-
dowe idei dobra wspólnego – sprawiedliwość, pomocni-
czość i solidarność – często są rozumiane w sposób par-
tykularny i opaczny. Solidarność 25 lat temu polegała
na wspieraniu w protestach tych, którym nie wolno było
protestować (strajkowano w czyimś imieniu). Dzisiaj
natomiast „solidarność” oznacza po prostu solidarne
zadbanie wyłącznie o interes własnej grupy zawodowej
(pielęgniarki strajkują tylko w interesie pielęgniarek,
górnicy w interesie górników itd.).

dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk
Katedra Systemów Zarządzania
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Summary
Stronger and stronger negative aspects of individualism in
social life make us to refer to the issue of common good. This
is very important economic issue according to the fact that
crisis of idea of common good is strongly connected with eco-
nomic crisis. The “Common Good” is defined in the Encyli-
cal by Pope John XXIII, Mater et Magistra as the “sum of
those conditions of social life by which men can attain their
perfection more fully and with greater ease”. In her article
the author presents the idea of coopetition in business eco-
systems introduced in the 90. by J. Moor. This conception
may, in a way, stand for a basis to precisely explain the cat-
egory of common good according to competing enterprises.
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Wprowadzenie

bserwacje zjawisk zachodzących w gospodar-
kach, zwłaszcza krajów rozwiniętych, poka-
zują, że klastry (clusters) mają wpływ na in-

nowacyjność i konkurencyjność zarówno przedsię-
biorstw je tworzących, jak i gospodarek lokalnych
i regionalnych. Koncepcja tworzenia klastrów zakła-
da, że gospodarka to nie tylko tworzące ją podmioty
i instytucje, ale też efekty synergii, jakie powstają
w wyniku ich wzajemnej współpracy. Zgodnie z defi-
nicją prekursora teorii klastrów, M.E. Portera, kla-
ster to „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świad-
czących usługi, firm działających w pokrewnych sek-
torach i związanych z nimi instytucji (na przykład uni-
wersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzy-
szeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach kon-
kurujących między sobą, ale również współpracują-
cych. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna
liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglome-
racji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne
w określonych dziedzinach działalności są cechą cha-
rakterystyczną niemal każdej gospodarki narodowej,
regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głów-
nie w krajach rozwiniętych” [5, s. 248]. M.E. Porter
wskazuje, że klastry są zdeterminowane takimi ele-
mentami, jak: geograficzne skupienie, specjalizacja,
obecność firm wraz z innymi instytucjami oraz współ-
zależność (współpraca). Przedsiębiorstwa klastra po-
łączone są z otoczeniem bliższym i dalszym powiąza-
niami o charakterze pionowym (dostawcy i odbiorcy
współpracujący w łańcuchu wartości) i poziomym
(wspólni klienci, technologie, kanały dystrybucji). Te
pierwsze dotyczą zjawiska kooperacji, natomiast dru-
gi typ powiązań jest typowy dla zjawiska konkurencji
[5, s. 246–249].

Wspieranie rozwoju gospodarczego regionów opar-
te na klastrach jest nowym narzędziem prowadzenia
polityki regionalnej w Polsce. Rozwijające się klastry
charakteryzują się dynamicznym wzrostem liczby
narodzin nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca
pracy), co wpływa na rozwój regionu. Jednocześnie
wzmacniane są struktury wiążące przedsiębiorstwa
z ich lokalnym otoczeniem, co wpływa na podnosze-
nie poziomu konkurencyjności gospodarki lokalnej, re-
gionalnej, a nawet narodowej.

Klastry w polityce Unii Europejskiej

ostrzeganie gospodarki przez pryzmat koncepcji
klastrów daje nowe spojrzenie na charakter po-
lityki publicznej i sposób wspierania przedsię-

biorstw w klastrach. Dużą aktywność w propagowaniu
koncepcji klastrów przejawia Organizacja Współpracy
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Europejska. Kla-
stry jako instrument tworzenia innowacji w gospodarce
globalnej zyskały zainteresowanie badaczy OECD i zna-
lazły odzwierciedlenie w prowadzonych analizach i bada-
niach. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju klastrów znaj-
duje również zastosowanie w instrumentarium polityki
rozwoju regionalnego oraz innowacji i badań w ramach
inicjatyw Komisji Europejskiej [8, s. 6–8].

Komisja Europejska w wielu dokumentach odnosi
się do fenomenu klastrów jako jednej z kluczowych de-
terminant potencjału gospodarczego we współczesnej
gospodarce. Tworzenie klastrów oraz wspieranie ich
rozwoju Komisja Europejska uznaje za istotny prio-
rytet nowej polityki przemysłowej. Według Komisji
Europejskiej państwa członkowskie oraz władze lokal-
ne powinny aktywnie włączyć się w stymulowanie
efektywnego rozpowszechniania wiedzy i technologii
pomiędzy przedsiębiorstwami m.in. poprzez pobudza-
nie inicjatyw opartych na klastrach w celu skuteczne-
go podnoszenia poziomu konkurencyjności gospo-
darek poszczególnych regionów Unii Europejskiej.
Z tego też względu w ramach wspólnotowej polityki
strukturalnej (w ramach perspektywy finansowej
2007–2013) przewiduje się wsparcie działań typowych
dla polityki rozwoju opartej na klastrach [1, s. 11–13].

Wsparcie klastrów w Programach
Operacyjnych 2007–2013

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

Klastry jako forma współpracy prowadząca do
wzrostu innowacyjności, efektywności i konkurencyj-
ności przedsiębiorstw będą rozwijane i wspierane
w Polsce w nowym okresie programowania w latach
2007–2013 zgodnie z zapisami Programu Operacyjne-
go „Innowacyjna Gospodarka” [6, s. 80–83]. Główny
cel tego programu zakłada rozwój polskiej gospodarki
oparty na innowacyjności przedsiębiorstw. Złożony jest
z następujących celów szczegółowych:

Formy wspierania klastrów
w ramach funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej

Małgorzata Baran



19organizacji 3/2007

� zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
� wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
� zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
� zwiększenie udziału innowacyjnych produktów
polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
� tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

Cele te będą osiągnięte poprzez realizację nastę-
pujących działań:
� wspieranie badań i rozwoju technologicznego, in-
nowacyjności i przedsiębiorczości, w tym wzmocnie-
nie zdolności w zakresie badań i rozwoju technolo-
gicznego na szczeblu regionalnym,
� wspieranie badań i rozwoju technologicznego w MSP,
� transfer technologii,
� wzmocnienie kontaktów pomiędzy MŚP a ośrodka-
mi akademickimi i centrami badawczymi,
� rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów,
� wspieranie dostępności usług biznesowych i tech-
nologicznych dla grup MŚP, promowanie finansowa-
nia przedsiębiorczości i innowacji w MŚP poprzez
nowe instrumenty finansowe.

W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka” wyróżniono osiem priorytetów, jako klu-
czowe kierunki działań zaplanowane do realizacji
w nowym okresie programowania:
� badania i rozwój nowoczesnych technologii,
� infrastruktura B+R,
� kapitał dla innowacji,
� inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
� dyfuzja innowacji,
� polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
� informatyzacja administracji na rzecz przedsię-
biorstw,
� pomoc techniczna.

Wśród wielu wymienionych priorytetów, dyfuzja
innowacji dotyczy wspierania klastrów oraz rozwoju
sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Wska-
zuje się w dokumencie, że wspomaganie tworzenia
klastrów jest jednym z głównych zadań instytucji oto-
czenia biznesu. Podkreśla się również zalety aktyw-
nego uczestnictwa firm w rozwiniętym, dojrzałym kla-
strze. Dzięki współtworzeniu klastra przedsiębiorstwa
mogą realizować wspólnie konkretne przedsięwzięcia,
podejmować wspólne działania (zlecanie badań, wspól-
ne inwestycje, poszukiwanie poddostawców), które
w perspektywie długookresowej mogą doprowadzić do
wzrostu potencjału i efektywności przedsiębiorstw.
Dlatego ważne dla wzrostu innowacyjności gospodar-
ki jest, aby nowe rozwiązania kreowane i stosowane
przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowe i inne
instytucje otoczenia biznesu były rozpowszechniane
i udostępniane, a w konsekwencji wykorzystywane
w jak najszerszym zakresie. Dzięki dyfuzji innowacji
możliwe jest tworzenie nowych rozwiązań w przed-
siębiorstwie i polepszenie jego pozycji konkurencyjnej.
Dyfuzję umożliwia stała współpraca pomiędzy użyt-
kownikami nowych rozwiązań.

Jak wskazują przykłady krajów rozwiniętych, ko-
operacja przedsiębiorstw w ramach klastrów niesie
określone korzyści zarówno dla przedsiębiorstw je
tworzących, jak również dla regionu, w którym wy-
stępują. Można wymienić następujące rodzaje korzy-
ści uzyskiwanych przez podmioty klastra [2, s. 8–9; 3,
s. 14–19]:

� zwiększona produktywność poprzez korzyści skali,
umożliwiona dzięki specjalizacji czynników, takich jak
siła robocza, źródła B+R i technologie, mechanizmy
venture capital itp.,
� oszczędność kosztów dzięki niższym kosztom trans-
akcyjnym, oferowanym przez bliskość geograficzną,
� łatwiejszy i pełniejszy dostęp do informacji na te-
mat zmian rynku, nowych technologii,
� poprawiony wizerunek i atrakcyjność obszaru, co
prowadzi do większych możliwości przyciągnięcia firm
zewnętrznych oraz kreowania nowych przedsiębiorstw,
� możliwości szybszej reakcji na zmiany w otoczeniu
(wiedzę technologiczną, praktykę zarządzania, moż-
liwości marketingowe),
� możliwości wspólnego uczenia się poprzez wspólne
poszukiwanie działań innowacyjnych, wykorzystanie
efektu synergii pomiędzy firmami.

Z punktu widzenia całej gospodarki współdziała-
nie przedsiębiorstw w klastrze przynosi znaczącą war-
tość dodaną w porównaniu do działań podejmowanych
przez pojedyncze podmioty. Współpraca pomiędzy fir-
mami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami
naukowymi stwarza dogodne warunki do wypracowa-
nia i upowszechniania nowych rozwiązań technologicz-
nych czy produktowych, a także wymiany doświad-
czeń, lepszego wykorzystania zasobów posiadanych
przez uczestników klastra.

Celem priorytetu (dyfuzja innowacji) jest zapew-
nienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służą-
cych wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału
innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych warunków
współpracy przyczyniających się do wzmocnienia po-
zycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wsparcie w ra-
mach priorytetu przeznaczone będzie na projekty
i przedsięwzięcia mające na celu budowę i rozwój po-
wiązań kooperacyjnych przedsiębiorców o charakte-
rze ponadregionalnym. Działania promocyjne pozwolą
na zwiększenie świadomości z korzyści wynikających
z kooperacji i podejmowania współpracy z jednostka-
mi naukowymi. Ponadto w priorytecie przewidziane
jest wsparcie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu – za-
równo działających w sieciach o zasięgu krajowym, jak
i pojedynczych wysoko wyspecjalizowanych ośrodków
wspierania innowacyjności o istotnym znaczeniu
w skali całej gospodarki kraju. Instytucje te przyczy-
niają się do wzmocnienia powiązań przedsiębiorców
z jednostkami naukowymi poprzez udostępnianie od-
powiedniej infrastruktury i wiedzy niezbędnej do pro-
wadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem
nowych rozwiązań.

W ramach priorytetu wspierane będą m.in. nastę-
pujące działania:
� inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjo-
wania lub prowadzenia działalności kooperacyjnej,
� projekty inwestycyjne realizowane przez innowa-
cyjne sieci otoczenia biznesu,
� projekty inwestycyjne realizowane przez proinno-
wacyjne instytucje otoczenia biznesu (m.in. parki
naukowo-technologiczne, inkubatory technologii, cen-
tra transferu technologii),
� projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne wyni-
kające ze strategii realizowanej przez innowacyjne sieci
otoczenia biznesu, ,
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� projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne wyni-
kające ze strategii realizowanej przez proinnowacyj-
ne instytucje otoczenia biznesu,
� projekty doradcze, szkoleniowe, promocyjne oraz
inwestycyjne związane ze wsparciem wykorzystania
praw własności przemysłowej oraz praw autorskich
i pokrewnych.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Kolejnym sposobem wspierania klastrów są działa-
nia promocyjne, szkoleniowo-doradcze oraz informa-
cyjne planowane do realizacji w ramach Programu Ope-
racyjnego „Kapitał Ludzki” [7, s. 90–92]. Głównym ce-
lem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spój-
ności społecznej, a idea funkcjonowania klastrów po-
strzegana jest jako jeden ze środków do jego realizacji.
Klastrom poświęcony jest w szczególności priorytet dru-
gi (rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyj-
nego przedsiębiorstw), który ukierunkowany jest na
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw przez
zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsię-
biorstw, poprawę jakości i dostępności usług szkolenio-
wo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczo-
ści. Priorytet ten będzie realizowany poprzez cele szcze-
gółowe (wytyczające kierunki działań):
� rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
� wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia
kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przed-
siębiorczości,
� wsparcie systemu adaptacyjności kadr,
� projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa.

W ramach rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki
będą podejmowane inicjatywy na rzecz klastrów, tj. po-
pularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przed-
siębiorstw celem transferu wiedzy, wsparcie instytucji
otoczenia biznesu w zakresie promowania działalności
kooperacyjnej (np. mapowanie klastrów, popularyzacja
i wymiana najlepszych praktyk), wspieranie współpra-
cy przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i zarządzania
strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego.

Z kolei w ramach wsparcia systemu adaptacyjno-
ści kadr będą wspierane projekty mające na celu two-
rzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących
usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz ich
sieci, wsparcie kompleksowych usług dla przedsiębior-
ców oraz osób pragnących rozpocząć działalność go-
spodarczą, tworzenie i utrzymanie sieci regionalnych
centrów wiedzy oraz jednostki nadzorującej centra na
poziomie krajowym.

Oba wymienione Programy Operacyjne są komple-
mentarne z działaniami planowanymi do realizacji
w latach 2007–2013 w ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych, również w zakresie wsparcia kla-
strów o zasięgu regionalnym.

Planowane w Programach Operacyjnych działania
mogą odegrać ważną rolę w inicjowaniu i stymulowa-

niu inicjatyw mających na celu poprawę konkuren-
cyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie współpra-
cy między nimi oraz między przedsiębiorstwami i in-
nymi instytucjami, jak np. jednostki naukowe. Wspar-
cie finansowe przeznaczone na tworzenie i rozwój kla-
strów wykorzystane efektywnie, pozwoli stworzyć
odpowiednie warunki funkcjonowania sieci koopera-
cyjnych, klastrów w Polsce.

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
w gospodarce wiążą się bezpośrednio zarówno z roz-
wojem lokalnej zdolności innowacyjnej, jak i dostęp-
nością globalnych zasobów. Klastry i sieci wyłaniają
się jako istotne narzędzia promocji regionalnego roz-
woju, wsparcia wzrostu MŚP, zmniejszania prze-
strzennych i społecznych nierówności oraz rozprowa-
dzania i rozwoju lokalnie zdobywanej wiedzy [4, s. 1].

dr Małgorzata Baran
doktorantka WNEiZ

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Summary
Observations of phenomenon occurring particularly in de-
veloped economies reveal, that clusters influence innovative-
ness and competitiveness of both: cluster members and re-
gional economies.
Support of regional development based on cluster phenome-
non is a new tool of regional politics in Poland, which is in
reflected in Structural Funds programme documents. Clus-
ters will be developed and supported by funds of Financial
Perspectives 2007–2013 in accordance with Operational Pro-
grammes: Innovative Economy and Human Capital, as well
as Regional Operational Programmes, in which influence of
clusters and cooperative networks on development of com-
panies and regions is particularly outlined.

Dyfuzja 894 mln 759,90 mln 131,1 mln
innowacji EUR EUR EUR

Budżet priorytetu na lata 2007–2013

Priorytet V Łącznie EFRR Środki
krajowe

672 298
tys. EUR

Budżet priorytetu na lata 2007–2013

Priorytet II
Środki

krajoweEFSŁącznie

100 844
tys. EUR

Rozwój zasobów ludz-
kich i potencjału adapta-
cyjnego przedsiębiorstw

571 453
tys. EUR
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Wprowadzenie

zrastająca liczba opracowań, zawierających
wiele zróżnicowanych ujęć uwarunkowań
funkcjonowania i rozwoju małych i średnich

przedsiębiorstw w aspekcie regionalnym, odzwier-
ciedla wyraźną fragmentaryczność wiedzy naukowej
w tym zakresie. O ile w literaturze przedmiotu, za-
równo krajowej, jak i zagranicznej, istnieje zgodność
co do tezy, że czynniki otoczenia regionalnego odgry-
wają istotne znaczenie w powstawaniu, przetrwaniu,
funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw, o tyle jednak brakuje zgodności w zakre-
sie identyfikacji tych czynników oraz ich paramet-
ryzacji.

Jak wskazują zarówno liczne opracowania teore-
tyczne (Europe’s Changing..., 2003; SMEs and
Access..., 2003; Raport roczny..., 2005, s. 43), jak i licz-
ne badania empiryczne (Porter, 2001; Frenkel, 2001;
Bergman, Japsen, Tamásy, 2002; Sternberg, Litzen-
berg, 2004), jednym z kluczowych czynników wa-
runkującym powstawanie, przetrwanie i rozwój mi-
kro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest dostęp-
ność kapitału oraz wsparcia finansowego na poziomie
regionalnym, zwłaszcza w początkowym stadium roz-
woju tych przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpły-
wu czynników otoczenia regionalnego związanych
z dostępnością kapitału i wsparcia finansowego w ba-
danym regionie na rozwój badanych małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Region na potrzeby badań po-
równawczych został zdefiniowany zgodnie z euro-
pejską nomenklaturą statystyczną NUTS-1 jako re-
gion Polski Południowej (tzw. region II lub region
południowy) obejmujący województwo małopolskie
i śląskie.

Na potrzeby badań empirycznych posłużono się
losową próbą badawczą, która obejmowała 109 przed-
siębiorstw z sektora MŚP zlokalizowanych w regionie
południowym, z czego 49 w Małopolsce oraz 60 na Ślą-
sku. Pomocniczą grupę badawczą stanowiły gminy
z badanego regionu (wysłano ankiety do wszystkich
349 gmin regionu, a otrzymano także 131 komplet-
nych ankiet). Jako metodę operacjonalizacji wybrano

percepcję menedżerską, która zapewnia akceptowalną
poprawność i rzetelność, a przede wszystkim przewyż-
sza inne metody pod względem praktyczności zasto-
sowania. Jest bardzo często stosowana w analogicz-
nych badaniach (Lyon, Lumpkin, Dess, 2000, s. 1055;
Konecki, 2000, s. 86). Jako podstawowe narzędzie
badawcze oparte na przyjętych zmiennych i ich ope-
racjonalizacji skonstruowano kwestionariusz ankiety
służący do realizacji przyjętej techniki badawczej. Stąd
dla ewaluacji regionalnego wsparcia finansowego oraz
poziomu rozwoju badanych przedsiębiorstw zastoso-
wano pięciostopniową skalę Likerta z odpowiedziami
jakościowymi. Do analizy wyników zastosowano za-
równo statystyki opisowe (takie jak średnia arytme-
tyczna, modalna, mediana, kwartale), jak i statystycz-
ne narzędzia weryfikacji hipotez (test chi-kwadrat,
korelacja liniowa Pearsona). Na potrzeby badań przy-
jęto typowy poziom p < 0,05 jako poziom do testowa-
nia hipotez, a za dopuszczalny poziom p < 0,1. W celu
weryfikacji hipotez zastosowano dwa wskaźniki syn-
tetyczne – zmienne, a mianowicie menedżerską oce-
nę regionalnego wsparcia finansowego (E1) oraz ogól-
ny wskaźnik rozwoju badanych przedsiębiorstw (D0).

Percepcja menedżerska regionalnego
wsparcia finansowego

onad dwie trzecie badanych przedsiębiorców
z Małopolski negatywnie ocenia dostępność
kapitału i wsparcia finansowego w wojewódz-

twie, przy czym nie ma statystycznie istotnych różnic
(x2 = 0,94, p = 0,3) w ocenach tego czynnika przez
przedsiębiorców korzystających (65% negatywnych
ocen) lub niekorzystających (78% negatywnych ocen)
z zewnętrznych źródeł finansowania. Nie zaobserwo-
wano również statystycznie istotnych różnic w ocenie
tego czynnika ze względu na parametry demograficz-
ne badanych przedsiębiorców i kierowanych przez nich
przedsiębiorstw, niemniej jednak na podstawie roz-
kładu dwuwymiarowego częstości odpowiedzi zaob-
serwowano następujące prawidłowości. Regionalne
wsparcie finansowe w województwie małopolskim jest
częściej oceniane negatywnie przez:
� firmy starsze (74%) niż młodsze (60%),

Regionalne wsparcie finansowe
małych i średnich przedsiębiorstw
Empiryczna analiza porównawcza
Małopolski i Śląska

Krzysztof Wach
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� firmy małe (80%) i mikro (70%) niż firmy średnie
(50%),
� firmy usługowe (71%) niż firmy produkcyjne (61%),
� firmy lokalne (74%) i regionalne (69%) niż firmy
o zasięgu ogólnokrajowym (60%) i międzynarodowym
(50%),
� firmy prowadzone jako jednoosobowe przedsiębior-
stwa prywatne osób fizycznych (85%) niż firmy pro-
wadzone w innej formie organizacyjno-prawnej (58%).

Dokładnie dwie trzecie badanych przedsiębiorców
ze Śląska negatywnie ocenia dostępność kapitału
i wsparcia finansowego w województwie, przy czym
nie ma statystycznie istotnych różnic (x2 = 0,03, p =
0,8) w ocenach tego czynnika przez przedsiębiorców
korzystających (68% negatywnych ocen) lub niekorzy-
stających (66% negatywnych ocen) z zewnętrznych
źródeł finansowania. Potwierdzono dwie statystycz-
nie istotne zależności przy dopuszczalnym poziomie
istotności: ocena czynnika E1 zależy od wieku firmy
(x2 = 5,5, p = 0,06) i formy prawnej (x2 = 4,7, p = 0,09).
Zaobserwowano ponadto (na podstawie rozkładu dwu-
wymiarowego częstości odpowiedzi), że regionalne
wsparcie finansowe w województwie śląskim jest czę-
ściej oceniane negatywnie przez:
� firmy małe (100%) i mikroprzedsiębiorstwa (67%)
niż firmy średnie (33%),
� firmy lokalne (85%) i ogólnokrajowe (69%) niż fir-
my regionalne (58%) i międzynarodowe (55%),
� firmy prowadzone w formie spółek (81%) niż jed-
noosobowe przedsiębiorstwa osób fizycznych (61%).

Nie ma statystycznie istotnych różnic w ocenie
czynników regionalnych związanych z dostępnością
kapitału i wsparcia finansowego w badanym regionie
ze względu na województwo, w jakim zlokalizowane
są badane przedsiębiorstwa (x2 = 0,09, p = 0,7). Roz-
kład częstości odpowiedzi jest niemal identyczny za-
równo w wypadku Małopolski (31% ocen pozytywnych,
69% negatywnych), jak i Śląska (33% ocen pozytyw-
nych, 67% negatywnych). Stąd na podstawie zebra-
nych danych można wnioskować o sytuacji w zakresie
wsparcia finansowego dla całego regionu południowe-
go obejmującego Małopolskę i Śląsk.

Średnia arytmetyczna dla oceny regionalnych czyn-
ników związanych z dostępnością kapitału i wspar-
ciem finansowym wynosi x– = 46,3, co oznacza, że
przeciętny poziom badanej cechy został oceniony przez
przedsiębiorców jako niekorzystny, równocześnie naj-
liczniejszą grupę stanowili przedsiębiorcy oceniający
badaną cechę E1 również jako niekorzystną (wartość
dominanty wynosi Mo = 45, przy liczności mody 16).
Ponad połowa przedsiębiorców oceniła ten czynnik
jako niekorzystny, o czym świadczy wartość mediany
Me = 45, z tym że ocena blisko 3/4 ogółu przedsiębior-
ców jest zbieżna, czego dowodzi wartość kwartyla gór-
nego Q3= 55 (por. rys. 1).

W badanej zbiorowości potwierdzona została sta-
tystycznie istotna zależność pomiędzy oceną czynni-
ków otoczenia regionalnego związanych z dostępno-
ścią kapitału i wsparciem finansowym w regionie
a wiekiem, wielkością oraz zasięgiem działania bada-
nych przedsiębiorstw. Zależność między oceną a wiel-
kością przedsiębiorstwa (przy użyciu statystyki chi-
-kwadrat x2 = 10,56, przy p = 0,01, jak również chi-
-kwadrat najwyższej wiarygodności przy p = 0,01)
wykazuje, że w przeważającej liczbie mikro- i małe
przedsiębiorstwa oceniają ten czynnik negatywnie,
natomiast średnie przedsiębiorstwa pozytywnie. Przy
zastosowaniu korelacji liniowej Pearsona wykazano
statystycznie istotną silną korelację ujemną pomię-
dzy oceną czynnika E1 a wiekiem badanego przedsię-
biorstwa (r = – 0,45 przy p = 0,044). W badanej zbio-
rowości zaobserwowano prawidłowość, że wskaźnik
ocen negatywnych jest wyższy w populacji firm funk-
cjonujących na rynku powyżej 3,5 roku, jednocześnie
firmy najmłodsze znacznie częściej oceniają ten czyn-
nik jako korzystny. Zaobserwować również można
silną dodatnią zależność mówiącą o tym, że im zasięg
działania badanych firm jest większy, tym bardziej
pozytywnie oceniają one dostępność kapitału i wspar-
cia finansowego w regionie (potwierdza to korelacja
liniowa Pearsona, której statystyka wyniosła r = 0,47
przy p = 0,038). Największy odsetek ocen negatyw-
nych wystąpił bowiem w przypadku firm o zasięgu
lokalnym, a pozytywnych w przypadku firm o zasięgu

Rys. 2. Warunki udzielania kredytów banko-
wych na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw w Małopolsce i na Śląsku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych.

Rys. 1. Percepcja menedżerska regionalnego
wsparcia finansowego w województwie mało-
polskim i śląskim (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych.
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międzynarodowym. Można to jednak najprawdopodob-
nie wyjaśnić przychylnością banków i instytucji finan-
sujących działalność małych i średnich przedsiębiorstw
ze względu na ugruntowaną pozycję i kondycję finan-
sową firm o zasięgu międzynarodowym. Przy zasto-
sowaniu korelacji liniowej Pearsona można potwier-
dzić zależność ocen czynnika E1 od sektora gospo-
darki, w jakim funkcjonuje firma. Na podstawie war-

tości statystyki r = 0,44 przy poziomie istotności
p = 0,043 oraz rozkładu dwuwymiarowego częstości
można wyciągnąć wniosek, że badane przedsiębiorstwa
przemysłowe i budowlane są mniej skłonne do ocen
negatywnych niż firmy handlowe i usługowe. Może to
wynikać z wielkości tych firm; firmy funkcjonujące
w przemyśle i budownictwie są bowiem często firma-
mi większymi niż mikroprzedsiębiorstwa handlowe
i usługowe, co może być uwzględniane przy decyzji
o udzieleniu kredytu bądź przyznaniu wsparcia finan-
sowego.

W opinii przedsiębiorców najmniej korzystnie
kształtują się warunki udzielania kredytów banko-
wych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
(rys. 2), ale również warunki pozyskiwania niekomer-
cyjnych funduszy niskooprocentowanych (rys. 3). Z ko-
lei warunki pozyskiwania dotacji i subwencji publicz-
nych uzyskały stosunkowo najmniej ocen negatywnych
(rys. 4). Dostępność informacji na temat pozyskiwa-
nia zewnętrznych źródeł finansowania jest w opinii
większości przedsiębiorców niezadowalająca (rys. 5).

Analiza determinizmu rozwoju
przedsiębiorstw i wsparcia finansowego

rzyjęto, że pomiędzy czynnikami regional-
nymi związanymi z dostępnością kapitału
i wsparcia finansowego a rozwojem badanych

małych i średnich przedsiębiorstw występuje zjawi-
sko determinizmu, czyli ścisła zależność rozwoju
przedsiębiorstwa od określonych regionalnych warun-
ków wsparcia finansowego.

Analizując zmienne quasi-ciągłe przy zastoso-
waniu korelacji liniowej Pearsona, potwierdzono dla
Małopolski (r = 0,38, p = 0,01) średnią korelację, jed-
nak silnie istotną statystycznie. Oznacza to, że sto-
pień dostępności kapitału i wsparcia regionalnego
w województwie małopolskim wpływa na rozwój ba-
danych przedsiębiorstw.

Analizując zmienne jakościowe, zależność tę rów-
nież potwierdzono, jednak przy dopuszczalnym po-
ziomie istotności statystycznej (x2 = 2,2, p = 0,1).
Zaobserwowano, że 91% badanych przedsiębiorstw
z Małopolski, które pozytywnie oceniły regionalne
czynniki związane ze wsparciem finansowym, notuje
rozwój, natomiast jedynie 32% przedsiębiorstw, któ-
re negatywnie oceniły badany czynnik E1, notuje re-
gres. Innymi słowy, pomimo negatywnych warunków
finansowych Małopolski firmy rozwijają się.

Analizując zarówno zmienne quasi-ciągłe (p = 0,2),
jak i zmienne jakościowe (p = 0,4) dla województwa
śląskiego, nie potwierdzono statystycznie istotnych
zależności pomiędzy zmiennymi E1 oraz D0. Zaobser-
wowano natomiast, że 65% badanych przedsiębiorstw
ze Śląska, które pozytywnie oceniły regionalne czyn-
niki związane ze wsparciem finansowym, notuje roz-
wój, natomiast aż 75% przedsiębiorstw, które ne-
gatywnie oceniły badany czynnik E1, również notuje
rozwój.

Rys. 4. Warunki pozyskiwania dotacji i subwen-
cji publicznych na rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw w Małopolsce i na Śląsku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych.

Rys. 3. Warunki pozyskiwania niekomercyjnych
funduszy niskooprocentowanych na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw w Małopol-
sce i na Śląsku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych.

,

Rys. 5. Dostępność informacji na temat możli-
wości zewnętrznego finansowania rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce
i na Śląsku (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycz-
nych.
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Dla zmiennych bezwzględnych zbadano zależno-
ści korelacyjne dla regionu południowego (Małopol-
ska i Śląsk łącznie) zachodzące między regional-
nymi czynnikami związanymi z dostępnością kapitału
i wsparciem finansowym (E1) oraz rozwojem małych
i średnich przedsiębiorstw (D0). Przy zastosowaniu
korelacji liniowej Pearsona uzyskano wartość współ-
czynnika r = 0,44 przy typowym poziomie istotności
(p = 0,046). Wyniki te świadczą o tym, że przedsię-
biorstwa, które pozytywnie oceniają wpływ wsparcia
finansowego na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw w badanym regionie, wykazują rozwój lub zde-
cydowany rozwój, równocześnie firmy negatywnie oce-
niające przedmiotowy czynnik wykazują regres.
Przytoczone wyniki potwierdzają hipotezę o dodatniej
korelacji badanych cech E1 i D0. Na tej podstawie moż-
na wnioskować, że czynniki otoczenia regionalnego
związane z dostępnością kapitału i wsparciem finan-
sowym zlokalizowanym w regionie wpływają na roz-
wój małych i średnich przedsiębiorstw w badanym
regionie.

Konkluzje

yniki badań własnych nie mogą stanowić
uogólnień w skali kraju, dotyczą bowiem re-
gionalnych uwarunkowań. Można jednak

z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, że warun-
ki wsparcia finansowego są zbliżone w całej Polsce,
świadczą bowiem o tym wyniki badań innych auto-
rów przeprowadzone w różnych regionach Polski, mię-
dzy innymi w województwie mazowieckim (Strużycki
i zespół, 2002), pomorskim (Daszkiewicz, 2000), świę-
tokrzyskim (Nogalski, Karpacz, Wójcik-Karpacz,
2004). Na podstawie wyników badań empirycznych za-
obserwowano, że w Małopolsce i na Śląsku:
� Oferowane regionalne wsparcie finansowe jest
głównie kierowane do osób uruchamiających działal-
ność gospodarczą. Relatywnie niska oferta, zwłaszcza
na warunkach niekomercyjnych lub preferencyjnych,
kierowana jest do firm dojrzałych. Potwierdzone to
zostało w toku weryfikacji statystycznej (silna ujem-
na korelacja liniowa Pearsona pomiędzy oceną dostęp-
ności kapitału i wsparcia finansowego w regionie a wie-
kiem badanych przedsiębiorstw). Usunięcie podsta-
wowej bariery, jaką jest brak kapitału umożliwiające-
go dalszy rozwój przedsiębiorstwa, jest szczególnie
ważne dla firm znajdujących się w fazie dojrzałości.
� Wsparcie finansowe powinno być przede wszystkim
kierowane do mikroprzedsiębiorców działających je-
dynie na rynku lokalnym względnie regionalnym. Fir-
my te w niewielkim zakresie mogą liczyć na komer-
cyjne źródła zewnętrznego finansowania, ze względu
na niechęć banków do inwestowania w drobne przed-
sięwzięcia gospodarcze. Problemy takie zostały po-
twierdzone w toku weryfikacji empirycznej (silna do-
datnia korelacja liniowa).
� Trudności w pozyskaniu kapitału mają również
znacznie częściej przedsiębiorstwa usługowe (silna

dodatnia korelacja liniowa). Również jednoosobowe
przedsiębiorstwa prywatne znacznie częściej wska-
zywały czynniki związane z dostępnością kapitału
i wsparciem finansowym jako barierę niż pozostałe
przedsiębiorstwa.
� W opinii przedsiębiorców niezadowalająca jest do-
stępność informacji na temat możliwości zewnętrzne-
go finansowania rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw.

dr Krzysztof Wach
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Akademii Ekonomicznej w Krakowie
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Summary

The practice shows that small and medium-sized enterpris-
es have large difficulties in gaining funding from external
sources for their development. These enterprises are strong-
ly anchored in their regional environment, thus analysis of
financial support is especially essential on a regional level.
The aim of the paper is the empirical verification of the in-
fluence of a degree of accessibility capital and financial sup-
port in a region on development of small and medium-sized
enterprises. The research was conducted on a random sam-
ple of 109 enterprises from of Małopolska and Śląsk, which
makes one region according to NUTS -1 nomenclature.
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Proces składający się z planowania, zbierania, gro-
madzenia, przetwarzania, aktualizowania, prezenta-
cji i przekazywania informacji jest podstawą wszel-
kich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie.
W wielu organizacjach proces ten realizowany jest
w ramach Informacyjnego Systemu Zarządzania (da-
lej ISZ), który zapewnia potencjalnym użytkownikom
otrzymywanie informacji wystarczających w stosun-
ku do ich potrzeb, informacji pozbawionych błędów,
dostarczanych we właściwym czasie. System taki po-
winien funkcjonować we wszystkich organizacjach,
zwłaszcza w dużych i średnich, gdzie rozbudowana
struktura hierarchiczna i funkcjonalna może powo-
dować nieprawidłowości w zarządzaniu informacją.

W każdym przedsiębiorstwie istnieje – specyficz-
ny dla nich – informacyjny system zarządzania, ale
w niewielu jest on sformalizowany. Uwaga ta dotyczy
zwłaszcza małych przedsiębiorstw.

ISZ wspomaga podejmowanie decyzji w każdym
aspekcie funkcjonowania danej organizacji (marketing,
produkcja, dystrybucja, kontrola, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi itp.), ma zdolność adaptacji do specyfiki
warunków działania danej jednostki i wspomagania
różnych funkcji (np. planowania, organizowania czy
też kontrolowania) oraz bardzo wysoki stopień zdol-
ności wykorzystania różnych technik komputerowych.

W małych przedsiębiorstwach sektora gospodarki
żywnościowej niektóre zadania Informacyjnego Sys-
temu Zarządzania może realizować system HACCP,
który można określić jako specyficzny wewnętrzny
system zarządzania higieniczną jakością żywności
opracowany na potrzeby organizacji produkujących,
przetwarzających i rozprowadzających artykuły żyw-
nościowe. Znaczna formalizacja funkcjonowania tego
systemu sprzyja m.in. udoskonaleniu przepływu in-
formacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji, które
mają zapobiec występowaniu przypadków odpowie-
dzialności za wyrządzone szkody, jakie mogą powstać
wskutek spożycia żywności niespełniającej określo-
nych norm.

W systemie HACCP mamy do czynienia z prze-
wagą funkcji kontrolnej nad pozostałymi funkcjami
kierowniczymi. Należy podkreślić, że przewaga kon-
troli w tym systemie wynika z przepisów prawa, któ-

re wymuszają tworzenie informacji koniecznych do
kontroli działalności gospodarczej w zakresie bezpie-
czeństwa zdrowotnego produkowanej lub przetwarza-
nej żywności. Z tego też powodu HACCP jest syste-
mem informacyjno-ewidencyjnym, w ramach którego
można wyróżnić pomiar, rejestrację i ewidencję oraz
grupowanie cząstkowych danych w jednorodne zbio-
ry, pozwalające uzyskać wiarygodną, użyteczną i co
najważniejsze niezawodną informację o poziomie za-
pewnienia jakości zdrowotnej żywności. Jednak naj-
ważniejszym elementem HACCP powinno być spo-
rządzenie sprawozdań o poziomie jakości w ujęciu
dynamicznym i statycznym. Ujęcie dynamiczne powin-
no polegać na ciągłym informowaniu odbiorców we-
wnętrznych o wynikach prowadzonych badań pozio-
mu jakości, ujęcie statyczne zaś powinno polegać na
tworzeniu okresowych formularzy zgodnych z oczeki-
waniami odbiorców zewnętrznych, a określonymi prze-
pisami prawa.

Wzajemne relacje pomiędzy Informacyjnym Sys-
temem Zarządzania a systemem HACCP zestawiono
w tabeli.

Zestawienie wzajemnych relacji Informacyjnego
Systemu Zarządzania i systemu HACCP wskazuje na
występowanie wspólnych elementów. Można postawić
tezę, że system HACCP jest w całości częścią – pod-
systemem – Informacyjnego Systemu Zarządzania
(rys. 1).

Rys. 1. Informacyjny System Zarządzania a sys-
tem HACCP
Źródło: opracowanie własne.

HACCP jako substytut
Informacyjnego Systemu Zarządzania
w małych przedsiębiorstwach
sektora gospodarki żywnościowej

Tomasz Sobczak
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Dlatego też system HACCP można uznać za
specyficzny, uproszczony system zarządzania,
który spełnia określone zadania w zakresie za-
rządzania informacją oraz podejmowania decy-
zji kierowniczych.

System HACCP w mniejszym lub większym
stopniu wspomaga realizację wszystkich funk-
cji kierowniczych. Jest skutecznym narzędziem
realizacji zadań informacyjnych. W przypadku
funkcji przedsiębiorstwa bezpośrednio dotyczy
produkcji (rys. 2).

Informacje w systemie HACCP

ystem HACCP, podobnie jak ISZ, po-
zyskuje i zbiera, przetwarza, przecho-
wuje, prezentuje oraz aktualizuje po-

wtarzalne informacje o charakterze rutynowym
w celu stwierdzenia poziomu bezpieczeństwa
żywności. Informacje te są sformalizowane,
a przez to łatwo programowalne. System ten moż-
na określić jako specyficzny rodzaj jednostkowej
ewidencji gospodarczej, prowadzonej w sposób
ciągły. W ramach tej ewidencji prowadzi się za-
pisy dotyczące poziomu jakości żywności na każ-

Producenci i dystrybutorzy żywności,
w tym także zakłady żywienia zbioro-
wego

Wymaga zaangażowania personelu
i kierownictwa odpowiedzialnego
za proces zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji żywności

Komórki organizacyjne powiązane
łańcuchem żywnościowym danego
przedsiębiorstwa (zaopatrzenie,
planowanie i rozwój procesów, produk-
cja, kontrola i badania produktów)

Utrzymanie wymaganego poziomu
higienicznej jakości żywności

Zewnętrzni (jednostki egzekwujące
wymagania prawne, jak również
klienci) oraz wewnętrzni

Kontrola jakości procesów i produktów
– wymagania prawne

Niespełnienie wymagań prawnych
prowadzi do powstawania konsekwen-
cji karnych, utraty zaufania społeczne-
go oraz zakończenia działalności

Znaczna

Pełna formalizacja – przepisy prawa

Wewnętrzne, mające postać ściśle
określonych dokumentów

Niekoniecznie

Tab. Informacyjny System Zarządzania a system HACCP – wzajemne relacje

Porównywalne lub różnicujące
wyróżniki systemów

Informacyjny System Zarządzania System HACCP

Źródło: opracowanie własne.

Możliwości stosowania

Zaangażowanie personelu w funkcjo-
nowanie systemu

Obszar zarządzania

Cel

Główni odbiorcy informacji dostarcza-
nych przez dany system

Kluczowe aspekty działania systemu

Konsekwencje nieprawidłowego
działania systemu

Szczegółowość

Stopień formalizacji

Źródła informacji

Wspomaganie komputerowe

Wszystkie organizacje bez względu na
przedmiot działalności

Wymaga zaangażowania całego
personelu organizacji oraz jej kierow-
nictwa

Całość organizacji

Wspomaganie procesów realizacji
celów organizacji

Wewnętrzni

Dostarczenie informacji w procesie
podejmowania decyzji – wymagania
ustanowione przez daną organizację

Trudności w realizacji zamierzonych
celów lub brak ich realizacji

Znaczna

W zależności od potrzeb organizacji

Zewnętrzne i wewnętrzne

Wymagane

Rys. 2. System HACCP a zadania informacyjne i funk-
cje realizowane w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.
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dym etapie jej produkcji (zaopatrzenie, planowanie, pro-
dukcja i dystrybucja). Jest to nietypowy proces tworze-
nia na bazie danych informacji pozwalających odbior-
com zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym ocenić
poziom bezpieczeństwa jakościowego żywności.

Proces przekształcania rozproszonych danych licz-
bowych w sprawozdania o charakterze informacyjnym,
jaki występuje w systemie HACCP, składa się z na-
stępujących działań:
� wyselekcjonowanie z ogółu informacji tych, które
opisują jakość żywności (analiza danych utrwalonych
w postaci dokumentów);
� zgrupowanie jednostkowych danych w określone
zespoły informacji o zdrowotności (bezpieczeństwo,
wartość odżywcza, kaloryczna czy dietetyczna), atrak-
cyjności sensorycznej (wygląd zewnętrzny, zapach,
konsystencja, struktura czy smakowitość) oraz dys-
pozycyjności (trwałość, rozpoznawalność gatunku,
wielkość jednostkowa, łatwość przygotowania);
� przeniesienie całości danych na właściwe formula-
rze, opracowane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Nieodzownym elementem prawidłowego funkcjo-
nowania zarówno ISZ, jak i HACCP są źródła infor-
macji. W każdym systemie zarządzania można wyróż-
nić trzy podstawowe źródła informacji: dokumenta-
cję, proces pracy oraz człowieka.

W systemie HACCP najważniejszym źródłem jest
dokumentacja, a w szczególności dokumenty opisują-
ce funkcjonowanie tego systemu, czyli zapisy. Zapisy
to pierwotne źródło informacji, czyli dokument. We-
dług normy PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządza-
nia jakością. Podstawy i terminologia (3.7.6) doku-
ment przedstawia uzyskane wyniki lub zawiera w so-
bie dowody przeprowadzonych działań. W normie ISO
9001:2000 w punkcie 4.2.4 Nadzór nad zapisami czy-
tamy, że ustanowione i utrzymywane zapisy mają na
celu dostarczanie dowodów zgodności z wymagania-
mi i dowodów skuteczności działania systemu zarzą-
dzania jakością. Dalej stawia się konkretne wymaga-
nia w stosunku do zapisów, które powinny być czytel-
ne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. Wyma-
gania te dotyczą także zapisów prowadzonych na po-
trzeby HACCP i mają przyczyniać się do dostarczania
informacji o wysokim stopniu użyteczności, które
umożliwią m.in. skuteczne zarządzanie firmą.

Do grupy zapisów w systemie HACCP, które moż-
na wykorzystać w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem, można zaliczyć:
� arkusze analizy zagrożeń i identyfikacji oraz moni-
torowania krytycznych punktów kontroli – CCP (Con-
trol Critical Point),
� protokoły z audytów oraz spotkań pracowników
ds. HACCP,
� arkusze niezgodności, rejestr reklamacji,
� karty kontroli przyrządów kontrolno-pomiaro-
wych,
� dzienniki technologiczne i laboratoryjne,
� rejestry parametrów technologicznych, czy też
� karty stanu magazynowego.

Wyżej wymienione przykłady zapisów można okre-
ślić jako dokumenty operacyjne, które powinny umoż-
liwiać analizę wszystkich odchyleń i nieprawidłowości
w procesie zaopatrzenia, przetwarzania i dystrybucji
żywności oraz szybkie podjęcie działań prewencyjnych
do zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu.

Do elementów umożliwiających wykorzystanie sys-
temu HACCP jako ISZ należy zaliczyć procedury i in-
strukcje systemowe, a w szczególności procedury nad-
zoru nad dokumentacją oraz nad zapisami. Procedu-
ry te określają bowiem sposób takiego postępowania,
by informacje, a tym samym zapisy tworzone na ich
podstawie były rzetelne, pełne i wiarygodne.

Podsumowanie

nformacyjne korzyści wdrożonego systemu
HACCP to:
� posiadanie informacji niezbędnych do po-

dejmowania decyzji w zakresie zaopatrzenia, produk-
cji i dystrybucji;
� odpowiednio szybkie podjęcie decyzji w zakresie
podjęcia działań prewencyjnych, chroniących przed
wystąpieniem problemu niezgodności na zewnątrz
przedsiębiorstwa;
� posiadanie informacji niezbędnych do przeprowa-
dzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej, jej
przechowywania i wprowadzania do obrotu oraz prze-
strzegania zasad higieny;
� posiadanie informacji wymaganych przez ze-
wnętrzną kontrolę, czyli urzędową, która obejmuje
ocenę realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej,
skuteczności systemu HACCP oraz ocenę potencjal-
nego ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
w procesie produkcji i w obrocie;
� określenie odpowiedzialności pracowników, które
ułatwia organizację, jak również wykorzystanie środ-
ków produkcji, co w konsekwencji wpływa na zmniej-
szenie kosztów produkcji;
� szybki przepływ informacji oraz jej trwała archiwi-
zacja.

Należy zwrócić uwagę, że w małych przedsiębior-
stwach produkujących żywność znacznie większe zna-
czenie niż w innych przedsiębiorstwach przypisuje się
realizacji funkcji produkcyjnej i kontrolnej. Tak więc
wykorzystanie HACCP jako substytutu informacyjne-
go systemu zarządzania jest możliwe, gdyż w znacznej
mierze obejmuje swym zasięgiem właśnie obszar pro-
dukcji i kontroli. W takim ujęciu system ten jest nie
tylko spełnieniem wymagań prawnych oraz skutecz-
nym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem zdro-
wotnym żywności, ale jest także efektywnym narzę-
dziem ułatwiającym podejmowanie trafnych decyzji.

dr Tomasz Sobczak
Zakład Inżynierii Jakości i Zarządzania

Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej

Summary
In small-sized enterprises of the food sector a HACCP sys-
tem can carry out some tasks of ordering the Information
System of Management. The considerable formalization of
functioning of this system is supporting the improvement of
flow of the essential information in making a decision in the
area of the safety of the food. In the HACCP system we are
dealing with the advantage of the testing function over re-
mained managerial functions. It’s an information-record
system, in frames which it is possible to favour the measure-
ment, the recording and the register and sorting fragmen-
tary data into homogeneous sets. In the HACCP system doc-
umentation is the most important source. In the article
shared areas of HACCP action and ordering the Informa-
tion System of Management were pointed out.
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Stworzenie i zachowanie przewagi konkurencyjnej
marki wymaga permanentnego reagowania na zmia-
ny zachodzące w jej otoczeniu. Zmiany takie zachodzą
coraz gwałtowniej, będąc konsekwencją błyskawicz-
nie zmieniającej się rzeczywistości. Proces przetwa-
rzania informacji odbywa się w coraz szybszym tem-
pie, a firmy, marki, które szybciej dostosowują się do
zmieniającej się rzeczywistości, zdobywają unikatową
przewagę. Innowacyjna marka traci przewagę, gdy
tylko konkurencyjne marki będą w stanie skopiować
jej atrybuty. Właśnie dlatego uzyskanie długotrwałe-
go sukcesu wymaga nie tylko stworzenia przewagi,
ale umiejętności jej utrzymania. Aby tego dokonać,
właściciel marki powinien reagować na wszelkie, na-
wet najdrobniejsze zmiany w otoczeniu, które mogą
wpływać na pozycję jego marki. Skuteczna reakcja na
zachodzące zmiany ma miejsce tylko wtedy, gdy przed-
siębiorstwo w pełni rozumie i umiejętnie analizuje siły
kształtujące zachowanie rynku i wpływające na sytu-
ację marki. Siły, o których mowa, to1):
� globalizacja konkurencji oraz coraz większa otwar-
tość rynków,
� szybkie zmiany technologiczne,
� rosnąca siła dostawców i ewolucja kanałów dy-
strybucji,
� presja inwestorów,
� zmieniające się rynki konsumenckie.

Proces globalizacji gospodarki światowej niesie za
sobą wiele nowych wyzwań. Technologia opracowana
w jednym zakątku świata może z powodzeniem zo-
stać zastosowana w produkcie powstającym w zupeł-
nie innej jego części. Proces ten coraz częściej narzu-
ca markom lokalnym konieczność ewolucji w stronę
marek międzynarodowych.

W ramach konkurencji globalnej2) marki lokal-
ne (krajowe) mogą skutecznie poszukiwać sojuszy
z konkurentami zagranicznymi. W dzisiejszej rzeczy-
wistości gospodarczej nie ma na świecie przedsiębior-
stwa, które dysponowałoby zasobami, umiejętnościa-
mi i wiedzą zaawansowaną w takim stopniu, aby po-
radzić sobie ze wszystkim we własnym zakresie. Aby
funkcjonować, firmy muszą dzielić się z innymi part-
nerami ryzykiem i kosztami projektowania nowych
produktów, a w konsekwencji również dochodami.

Globalizacja wywiera silny wpływ na tempo i in-
tensywność zmian technologicznych3). Nowoczesne
technologie prowadzą do pełniejszego zaspokojenia
określonych potrzeb konsumentów, podnoszą funk-

cjonalność, obniżając cenę, umożliwiają wejście na ry-
nek nowym markom czy tworzą dodatkowe możliwo-
ści dla produktów komplementarnych. Zmiany tech-
nologiczne prowadzą również do zaniku granic mię-
dzy rynkami produktów.

Wyższy poziom konkurencji został umocniony dzię-
ki zasadniczym zmianom w dystrybucji produktów
i zachowaniach pośredników. Producenci zorientowali
się, że dystrybutorzy są również ich klientami o okre-
ślonych funkcjach preferencji. Dostrzeżono, że anta-
gonizmy w kanałach dystrybucji mogą stanowić istot-
ne zagrożenia dla sukcesu marki. Konsekwencją in-
tensyfikacji związków pomiędzy producentami a dys-
trybutorami jest relatywny wzrost siły dystrybu-
torów4). Przejawem takiej sytuacji jest wzrost liczby
marek własnych dystrybutorów i detalistów stanowią-
cych realną konkurencję dla marek producentów.

Zarządy spółek, co jest naturalne, znajdują się pod
presją akcjonariuszy5). Akcjonariusze domagają się,
aby firma generowała coraz większe dochody. Często
zamiast rozwiązań programowych o charakterze długo-
falowym zarządy decydują się na podniesienie ceny pro-
duktów. Konsekwencją jest krótkookresowy wzrost do-
chodów oraz w dłuższym okresie roztrwonienie kapita-
łu marki (a finalnie również spadek dochodów firmy).

Opisane wyżej siły powodują także zmiany w za-
chowaniu konsumentów6). Konsumenci poszukują
produktów zaspokajających ich potrzeby w maksymal-
nie wysokim stopniu. Wzrost konkurencyjności, po-
przez zwiększenie możliwości wyboru, podnosi stopień
zaspokojenia zadowolenia konsumentów. Satysfakcja,
jako efekt subiektywnej oceny wystawianej marce
przez konsumenta, zaczyna odgrywać kluczową rolę
decydującą o wyborze – a tym samym sukcesie kon-
kretnej marki.

Zarządzanie marką w celu wypracowania przewa-
gi konkurencyjnej można podzielić na dwa etapy:
pierwszy to etap tworzenia kapitału marki, drugi sta-
nowi realizacja konkretnych strategii zapewniających
wykorzystanie uzyskanego kapitału marki i utrzyma-
nie uzyskanej przewagi konkurencyjnej.

Przebieg procesu budowy, wykorzystania i erozji
przewagi konkurencyjnej przedstawia rys. 1.

Aby skutecznie zarządzać marką, maksymalnie
wykorzystując siłę jej aktywów i jednocześnie podtrzy-
mując zdobytą przewagę konkurencyjną, należy sto-
sować jedną z pięciu strategii wobec marki7):
� utrzymanie pozycji marki,

Jak w dobie globalizacji
wypracować przewagę
konkurencyjną opartą na marce

Arkadiusz Moroz
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� odmłodzenie marki,
� rozszerzenie marki na inne wyroby,
� stosowanie marki na rynkach międzynarodowych,
� licencjonowanie i franchising marki.

Strategia odmłodzenia marki

trategia ta polega na podjęciu działań, któ-
rych konsekwencją jest wzrost sprzedaży
danej marki oraz wzrost jej kapitału. Strate-

gię taką wdraża się w życie w momencie, z oczywi-
stych przesłanek, gdy sprzedaż marki nie osiąga za-
kładanego poziomu bądź gdy właściciel marki stwier-
dzi, że marka nie wykorzystuje w zadowalający spo-
sób swojego kapitału.

Decyzje związane z odmłodzeniem marki powinny
być podejmowane na podstawie analiz perspektyw
związanych z marką (a nie na podstawie aktualnych
i przeszłych wyników, jakie marka osiągała). Czynni-
kami mogącymi zainicjować zmianę strategii co do
marki są8):
� spadek sprzedaży, utrata udziału w rynku czy
zmniejszenie rentowności marki,
� kanibalizacja marki wskutek wprowadzenia nowej
marki,
� zmiana preferencji konsumenckich względem
marki,
� pojawienie się na rynku nowych marek konku-
rencyjnych lub zmiany w postępowaniu konkurentów,
� ewolucja kanałów dystrybucji, wpływająca na po-
zycjonowanie marki oraz jej dostępność,
� zmiany technologiczne,
� zmiany w zasobach przedsiębiorstwa.

Do najpopularniejszych taktyk odmładzania mar-
ki zaliczyć można9): wygenerowanie wyższego pozio-
mu używalności marki, kreację nowych zastosowań
marki, zdobywanie nowych rynków, repozycjonowa-
nie marki, wzrost wartości marki, zarzucenie istnie-
jącego produktu oraz rozszerzenie marki.

Wygenerowanie wyższego poziomu używalno-
ści marki można uzyskać przez zwiększenie często-
tliwości użytkowania poprzez wzrost jednorazowej

dawki użycia produktu lub poprzez
spojrzenie na produkt przez pryzmat
nowych zastosowań.

Proces kreacji nowych zastoso-
wań marki należy przeprowadzać,
stosując badania marketingowe wyko-
nane pod kątem sposobów użytkowa-
nia danej marki przez konsumentów,
a następnie, typując zachowania o naj-
większym potencjale promocyjnym,
opracować plan kampanii promocyj-
nej. Innym sposobem może być sko-
piowanie zastosowań podobnych ma-
rek konkurencyjnych. Odkrywając
zupełnie nowe zastosowanie dla mar-
ki, należy zbadać jego rzeczywisty po-
tencjał, analizując potencjał rynku
w stosunku do tego zastosowania,
możliwości i koszty (zwłaszcza mar-
ketingowe) związane z jego promocją
oraz możliwe zachowania konsumen-
tów (w reakcji na pojawienie się mar-

ki na nowym obszarze zastosowań).
Strategia odmładzania marki poprzez zdobywa-

nie nowych rynków sprowadza się do sprzedaży
dojrzałej marki na rynkach do tej pory będących poza
zainteresowaniem marki, ze względu np. na odległość
geograficzną, dotychczasowy poziom cen marki itp.
Rozważając wejście na nowy rynek, należy przyjrzeć
się jego dotychczasowej segmentacji. Dzięki takiemu
podejściu możliwe jest zidentyfikowanie nowego seg-
mentu, zlokalizowanie segmentu rosnącego pośród
sektorów dojrzałych lub schyłkowych czy ujawnienie
segmentu rynku dotąd zaniedbanego.

Repozycjonowanie marki, jako strategia odmła-
dzania, polega na podtrzymywaniu statusu marki na
rynku, dzięki kreacji jej nowych skojarzeń.

Odmładzanie marki poprzez wzrost jej warto-
ści wymaga podjęcia działań powodujących ich zróż-
nicowanie względem oferty konkurencyjnej. Można
tego dokonać, tworząc dodatkowe korzyści dla konsu-
menta (np. modyfikując opakowanie, sam produkt czy
dodając drobiazg w postaci dobra komplementarne-
go). Ten rodzaj odmładzania sprawdza się tylko wte-
dy, gdy działania podejmowane przez producenta po-
strzegane są przez konsumentów jako realnie podno-
szące wartość marki.

Istnieje również możliwość odmłodzenia marki
przez zarzucenie istniejącego produktu na ko-
rzyść technologii nowej generacji. Zdarza się, że sek-
tor będący w głębokiej recesji ulega intensywnemu
odmłodzeniu na skutek adaptacji nowej technologii.
W takiej sytuacji akomodacja starej marki do nowej
generacji produktów, zaspokajających w wyższym
stopniu podobne potrzeby konsumentów, skutkuje jej
odmłodzeniem.

Strategia rozszerzenia marki na inne wyroby

ytanie o to, czy tworzyć nową markę, czy le-
piej poddać rozszerzeniu markę już istniejącą,
jest pytaniem, które wcześniej czy później

stawiają sobie wszyscy właściciele marek. Obie te kon-
cepcje mają swoich zwolenników i przeciwników. ,

Rys. 1. Cykl życia przewagi konkurencyjnej a CŻM
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. URBANEK, Zarządzanie marką,
PWE, Warszawa 2002 r., s. 91.
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Kiedy koncepcja rozszerzenia mar-
ki ma szansę?

Tworzenie nowej marki jest za-
wsze procesem kosztownym, czaso-
chłonnym i ryzykownym. Proces ten
jest tworzeniem więzi zaufania pomię-
dzy marką a jej konsumentem. Nale-
ży zdawać sobie sprawę, że w począt-
kowej fazie procesu konsument wca-
le nie przejawia zainteresowania nową
marką. Aby wyzwolić zainteresowa-
nie, niezbędne są działania reklamo-
we i promocyjne, nie tylko nakłania-
jące konsumenta do przetestowania
(wypróbowania) nowej marki, ale
również, a może przede wszystkim,
utwierdzające go w przeświadczeniu,
że nowa marka na stałe zadomowiła
się na rynku.

Ryzyko, jakie niesie za sobą strate-
gia budowy nowej marki, wynika z fak-
tu, że tylko nieliczna grupa nowych
marek jest w stanie przebić się i przyjąć na rynku.

Kolejnym problemem związanym ze strategią budo-
wy zupełnie nowej marki jest czas, jaki potrzebny jest
do realizacji tego procesu. Jest to proces długotrwały.
Czas jest często czynnikiem decydującym o niepowodze-
niu całego przedsięwzięcia, czy to w wyniku niewystar-
czających zasobów, czy to z powodu braku zdecydowa-
nia właściciela marki w długotrwałym popieraniu mar-
ki. Przyjmuje się, że proces skutecznego wdrożenia no-
wej marki na rynek trwa od 3 do 5 lat10). Według badań
OC&C tylko 30% wprowadzanych marek utrzymuje się
na rynku co najmniej 4 lata. Przyjmuje się, że marki po
przetrwaniu tego okresu uznawane są za marki zaak-
ceptowane przez konsumentów11).

Strategia oparta na wykorzystaniu już istniejącej,
silnej marki dla nowego produktu eliminuje opisane
wcześniej trudności. Strategia rozszerzenia mar-
ki, zwana również strategią rozciągania marki, pole-
ga na adaptacji egzystującej marki do wprowadzenia
nowego produktu na rynek12). Funkcjonują dwie za-
sadnicze odmiany tej strategii:
� strategia rozszerzenia w ramach konkretnej kate-
gorii produktów (nowe produkty odróżniają się od
produktów uprzednio sygnowanych daną marką w nie-
znacznym zakresie: walorami smakowymi, opakowa-
niem, składem),
� strategia rozszerzenia na całkowicie nową katego-
rię produktów.

Pozytywne następstwa stosowania strategii roz-
szerzenia marki13):
� przeniesienie pozytywnych asocjacji, z marki pier-
wotnej na nową markę, stanowiących podstawę zróż-
nicowania produktu,
� przeniesienie asocjacji determinowanych wysoką
jakością produktów pierwotnie sygnowanych daną
marką na nowe produkty,
� czerpanie ze świadomości funkcjonowania marki
na rynku,
� umocnienie pierwotnej marki dzięki poprawie jej
wizerunku i dodaniu nowych funkcji.

Negatywne następstwa stosowania strategii roz-
szerzenia marki:

� strategia może prowadzić do efektu „kanibaliz-
mu” produktów pierwotnie sygnowanych daną mar-
ką – jeżeli wzrost sprzedaży produktów nowych reali-
zowany jest kosztem produktów dotychczasowych,
wówczas zakładany wzrost sprzedaży może nie wy-
równać redukcji sprzedaży produktów pierwotnych –
rys. 2;
� przeniesienie negatywnych asocjacji w relacji do
nowego produktu,
� niestosowne dopasowanie nowego produktu do
marki,
� zawieszenie lub redukcja wsparcia dla procesu roz-
szerzenia,
� osłabienie marki poprzez tworzenie nieprzyjaz-
nych skojarzeń lub redukcja postrzeganej jakości po-
wiązane z marką,
� porzucenie koncepcji tworzenia nowej marki.

Podjęcie decyzji o rozszerzeniu marki ma dla fir-
my kapitalne znaczenie strategiczne. Jej pozytywnym
następstwem jest stworzenie możliwości czerpania
nadprogramowych korzyści z eksploatacji jednego
z fundamentalnych aktywów. Natomiast negatywne
skutki niewłaściwego przygotowania i przeprowadze-
nia takiej strategii mogą nieść za sobą groźbę jego
zniszczenia lub osłabienia.

Strategia marki na rynkach
międzynarodowych

la przedsiębiorstw operujących na rynkach
międzynarodowych system stosowania marek
jest problemem dużo bardziej złożonym niż

dla przedsiębiorstw działających wyłącznie na rynku
krajowym. Przedsiębiorstwa te mają do dyspozycji
cztery poziomy funkcjonowania w relacji do marki14):
� kreować marki dla swoich produktów, czy też nie,
� sygnować produkty swoją marką, czy dystrybu-
tora,
� stosować wiele marek, czy też ograniczyć się do
jednej marki na tym samym rynku,
� używać jednej marki globalnej, czy też używać
marek lokalnych.

Rys. 2. Wpływ zastosowania strategii rozszerzenia marki na
poziom sprzedaży
Źródło: G. URBANEK, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 205.
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Stosowanie marek dla produktów eksportowych,
jak również brak marek, ma swoje zalety i wady. Którą
opcję wybrać (czytaj: czy jest to opłacalne, czy nie jest)
zależy wyłącznie od określonej sytuacji oraz rodzaju
produktu. Produkty zróżnicowane powinny mieć mar-
kę, natomiast produkty masowe, których zróżnicowa-
nie już nie jest takie oczywiste, z powodzeniem będą
funkcjonować bez marki. Produkt, który można uznać
za zróżnicowany, to taki, który utrzymuje stały, wy-
soki poziom jakości oraz posiada szczególne cechy,
istotne z punktu widzenia konsumenta.

W przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu marek
należy zastanowić się, czy powinna to być marka
dystrybutora czy też marka własna (czytaj: pro-
ducenta). Tendencją ostatnich lat jest coraz częstsze
oferowanie przez dystrybutorów produktów pod mar-
kami własnymi. Jest to konsekwencja strategii unie-
zależnienia się od dostawców i budowy mocniejszej
pozycji przetargowej. Sytuacja taka nie jest korzyst-
na dla producentów, choć w krótkim okresie może
przynosić określone profity. Przykładem stosowania
takiej strategii są telewizory Sanyo czy też opony Mi-
chelin produkowane dla supermarketów Sears i sprze-
dawane pod marką własną sieci. W 1999 roku w sieci
Biedronka 15% oferowanych produktów sygnowanych
było marką własną15). Przykładem z innej branży jest
amerykańska marka Benjamin Moor produkująca far-
by dla marki Ralph Lauren.

Kolejną decyzją wymagającą rozważenia jest roz-
strzygnięcie, czy oferować produkty pod wspólną
marką, czy może korzystać z zestawu marek.
Generalnie – liczba marek oferowanych przez produ-
centa na konkretnym rynku jest pochodną różnorod-
ności rynku. Oferując jedną markę, producent może
skupić się na pełnym zaspokojeniu homogenicznych
potrzeb rynku. W przypadku zróżnicowanych potrzeb
możne je zaspokoić, oferując rodzinę marek kierowa-
nych do konkretnych segmentów rynku. Przykładem
działań tego typu jest szwajcarska firma Asuan-SSIH,
produkująca zegarki, która to po wejściu na rynek pro-
ducentów japońskich rozszerzyła swoją ofertę asorty-
mentową: marki Omega, Longines i Rado przeznaczo-
no do segmentu premium; do segmentu średniego przy-
pisano marki Tissot, Cerina, Hamilton i Mido, a w seg-
mencie najniższym umieszczono markę Swatch16).

Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku między-
narodowym będzie zmuszone podjąć decyzję, czy ofe-
rować swoje produkty pod auspicjami marki global-
nej, czy raczej stosując strategie marek lokalnych.
Konsumenci identyfikują marki globalne ze statusem
i prestiżem, produkty sygnowane takimi markami są
utożsamiane z wysoką jakością oraz cieszą się wyso-
kim poziomem akceptacji.

Stosowanie marek globalnych nie jest jednak po-
zbawione ograniczeń: ustawodawstwo antymonopolo-
we, kontrola cen, polityka protekcjonistyczna krajów
importujących produkty marki globalnej czy ograni-
czenia będące konsekwencją własności znaków towa-
rowych. Dodatkowo kraje słabiej rozwinięte ograni-
czają obecność marek globalnych na swoich rynkach,
ponieważ marki takie redukują możliwości rozwoju
marek lokalnych, które z kolei generują większe ko-
rzyści w lokalnych gospodarkach. Doskonałym przy-
kładem stosowania takiej strategii jest postawa Coca-

-Coli na rynku indyjskim. Coca-Cola oferuje tam na-
poje o smaku coli pod swoją sztandarową marką oraz
colę pod marką Thums Up. Z racji ogromnych sukce-
sów tej ostatniej, colę marki Coca-Cola zdecydowano
wycofać z rynku17).

Strategia licencjonowania
i franchisingu marki

decydowana większość producentów angażuje
ogromne środki finansowe oraz poświęca wie-
le lat na zbudowanie od podstaw pozycji włas-

nych marek. Postępowanie takie nie jest jednak obli-
gatoryjne, więc niektórzy producenci sięgają po nieco
inne, skuteczne i dające znacznie szybsze rezultaty
rozwiązania. Firmy, o których mowa, dzięki umowom
licencyjnym przejmują nazwy i znaki wykreowane
przez inne podmioty w przeszłości. W taki oto sposób
szybko pozyskują sprawdzone nazwy dla swoich pro-
duktów. Jest to praktyka bardzo często i bardzo chęt-
nie wykorzystywana przez producentów zabawek, pro-
duktów spożywczych adresowanych do dzieci, odzieży,
bielizny pościelowej oraz wielu innych.

Licencjonowanie marki to forma udzielenia li-
cencji, w ramach której jedna firma wynajmuje dru-
giej swoją znaną już na rynku markę, w celu wyko-
rzystania jej w podobnej kategorii produktu18).

Według Z. Pierścionka licencjonowanie to metoda
ekspansji międzynarodowej zawierająca się w umowie,
według której licencjobiorca nabywa prawo do pro-
dukcji i sprzedaży produktów firmy sprzedającej li-
cencję. Licencjodawca, prócz jednorazowej opłaty za
przekazanie licencji, otrzymuje tantiemy od każdej
sprzedanej sztuki produktu będącego przedmiotem
licencji. Umowa licencyjna precyzuje również odpo-
wiednio wysoki poziom jakości licencjonowanego pro-
duktu19).

Licencjonowanie staje się z jednej strony coraz
bardziej powszednią formą eksploatacji uznanych
marek, z drugiej strony – ekspansji na nowe, zagra-
niczne rynki.

Licencjonowanie przybiera trzy zasadnicze formy.
Pierwszą jest umożliwienie licencjobiorcy produkcji
wyrobów identycznych z wyrobami produkowanymi
przez licencjodawcę – właściciela marki. W takich przy-
padkach najczęściej licencjodawca i licencjobiorca są
zupełnie niezależnymi podmiotami, połączonymi je-
dynie wykorzystywaniem wspólnej marki.

Drugim modelem licencjonowania marki jest udo-
stępnienie marki wyrobom niezwiązanym z tymi, któ-
re produkuje właściciel marki. Sytuacja taka przyspa-
rza właścicielowi marki dodatkowych korzyści finan-
sowych. Wizerunek marki ulega wzmocnieniu dzięki
eksponowaniu jej na szerokiej gamie produktów.
Szwajcarska firma Vernis Claessens, właściciel mar-
ki farby Classidur, sprzedał licencję na ten produkt
w Europie fińskiej firmie Tikkurila OY oraz litewskiej
firmie Viva Color. Polska firma RCR (specjalizująca
się w farbach do poziomego znakowania dróg) produ-
kuje farby drogowe „Lacanau”, „Mont blanc” i „La-
brador” na licencji francuskiej firmy Prosign. Marka
Polifarb Cieszyn – Wrocław produkuje farby przemy-
słowe na licencji amerykańskiego producenta farb
PPG (Pittsburgh Plate Glass). ,
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Trzecią, a zarazem najważniejszą formą licencjo-
nowania jest sprzedaż postaci. Ten rodzaj eksploata-
cji marki został zapoczątkowany przez Walta Disneya.
Licencje zezwalające na wykorzystywanie znanych fil-
mowych postaci w różnego rodzaju produktach zapew-
niają licencjodawcy długotrwałe, dodatkowe źródło
dochodów.

Główną zaletą licencjonowania jest minimalizacja
kosztów ekspansji. Licencjonowanie pozwala reduko-
wać ryzyko inwestycyjne, co ma szczególne znaczenie
przy ekspansji do krajów o niestabilnej sytuacji spo-
łecznej i politycznej.

Licencjonowanie niesie za sobą również negatyw-
ne aspekty. Ogranicza możliwość kontroli jakości li-
cencjonowanych produktów, sprzedaży i rozwoju
produktu. Skrajnie negatywną sytuacją jest powsta-
nie marki konkurencyjnej na bazie marki licencjo-
nowanej.

Modyfikacją licencji jest franchising marki. Stra-
tegia ta polega na przekazywaniu prawa do wykorzy-
stywania znaków towarowych na rzecz franchisobior-
ców (przeważnie licznych) na różnych obszarach geo-
graficznych. Konsekwencją wykorzystania znaku to-
warowego jest zobowiązanie do użycia go wyłącznie
w określony sposób. Zwykle prawa będące przedmio-
tem umowy nie ograniczają się wyłącznie do własno-
ści intelektualnych (jak marka czy logo), ale także
określają prawo do kopiowania kompletnej idei biz-
nesu franchisodawcy20).

Franszyza to sprzedaż ograniczonych praw do użyt-
kowania marki zagranicznemu przedsiębiorstwu21).

Udostępnianie marki w ramach franchisingu, po-
legające na udostępnianiu know-how oraz znaku to-
warowego, jest bardzo popularne w sektorach restau-
racji typu fast food oraz sprzedaży detalicznej, albo-
wiem w obu tych przypadkach genezą sukcesu jest
czerpanie korzyści z przynależności do ogólnokrajo-
wej sieci.

Franszyzobiorca uiszcza jednorazowo ustaloną
kwotę oraz przekazuje na rzecz franszyzodawcy usta-
loną część zysku. Franszyza polega na rygorystycz-
nym przestrzeganiu norm (technicznych, jakościo-
wych, związanych z zarządzaniem). Franszyzodawca
bardzo często kontroluje franszyzobiorcę, a w przy-
padku niedotrzymywania czy zaniżania norm, zrywa
umowę.

Benefity wynikające ze stosowania franszyzy marki
to możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia przy ogra-
niczonym kapitale, korzyści skali wynikające ze scen-
tralizowanej siły nabywczej, redukcja ryzyka przy eks-
pansji na rynki międzynarodowe oraz redukcja kosz-
tów ekspansji.

Negatywne skutki franchisingu to przede wszyst-
kim brak pełnej suwerenności w prowadzeniu bizne-
su, możliwość deprecjonowania wizerunku marki
przez franchisobiorców niedziałających zgodnie z usta-
lonymi standardami, koszty kontroli oraz konieczność
podziału zysku.

Proces globalizacji, podobnie jak proces unifikacji
rynków są procesami nieuchronnymi. Z ich zasadno-
ścią można się nie zgadzać, można nie akceptować ich
tempa i zasięgu, jednak nie sposób ich ignorować. Jak
wszystkie wielkie, dziejowe przemiany, procesy te
niosą za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Stwa-

rzają ogromne możliwości, równocześnie stawiając
bardzo wygórowane oczekiwania, a tylko od uczestni-
ków gry rynkowej zależy, z jakiego rozwiązania sko-
rzystają i czy ich wybór strategii kreacji własnej mar-
ki okaże się słuszny. Niezależnie od wybranej strate-
gii, jej wykonawcom powinien przyświecać jeden cel:
tak wykorzystać nadarzające się okoliczności oraz tak
kreować potencjał własnej marki, aby generowana
w ten sposób przewaga konkurencyjna stanowiła nie-
powtarzalny kapitał, ograniczający do minimum nie-
korzystny wpływ działań marek konkurencyjnych.

dr Arkadiusz Moroz
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
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Summary

The article takes on the subject of the brand moulding proc-
ess in the time of globalization. We have already accustomed
to the globalization. It’s positive and negative results have
been felt much more distinctly. The globalization creates
capabilities and gives unique chances. It makes possible to
create international brands by local company. The article
presents difference strategy of brand creation and acquire
superiority over competition based no brand.
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Wprowadzenie

oszt kapitału przedsiębiorstwa stanowi jeden
z podstawowych parametrów wykorzystywa-
nych w analizach finansowych. Prawidłowe

oszacowanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa pozwala
na właściwą ocenę efektywności podejmowanych przez
nie działań.

W warunkach „nowej ekonomii” kapitał intelek-
tualny1) odgrywa decydującą rolę w procesie tworze-
nia wartości. W konsekwencji stanowi on coraz
większą część wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
W sytuacji, gdy istotną część wartości przedsiębior-
stwa stanowi nieujęty w sprawozdaniach finansowych
kapitał intelektualny, jego prawidłowe oszacowanie
staje się fundamentalne do wyliczenia realnego kosz-
tu kapitału przedsiębiorstwa.

Teoria finansów wypracowała wiele sposobów sza-
cowania wartości kapitału intelektualnego. Ponieważ
charakteryzują się one licznymi wadami, żaden z nich
nie zyskał do tej pory powszechnej akceptacji2). Z zagad-
nieniem wyceny kapitału intelektualnego wiąże się pro-
blematyka szacowania jego kosztu. Zagadnieniu temu
nie poświęcano do tej pory w literaturze przedmiotu
większej uwagi – przyjmując koszt kapitału dla akty-
wów niematerialnych na poziomie kosztu kapitału włas-
nego lub określając ten koszt w sposób arbitralny3). Tym-
czasem szczególny charakter aktywów niematerialnych
– unikatowość i ryzyko związane z ich stosowaniem4) –
powoduje, że wymagana stopa zwrotu dla tej kategorii
aktywów różni się znacząco od kosztu innych rodzajów
aktywów i powinna być szacowana oddzielnie.

Celem artykułu jest prezentacja nowej metody sza-
cowania wartości i kosztu kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa. Znajomość tych parametrów umoż-
liwia oszacowanie fundamentalnego średniego ważo-
nego kosztu kapitału przy wykorzystaniu wag dla
składników pasywów wynikających z wartości funda-
mentalnej przedsiębiorstwa.

Klasyczny sposób szacowania
kosztu kapitału

literaturze finansowej koszt kapitału jest de-
finiowany jako wymagana stopa zwrotu z ka-
pitału przedsiębiorstwa. Inaczej jest to śred-

ni ważony koszt składników kapitału przedsiębiorstwa
– formuła (1):

gdzie:
wacc – średni ważony koszt kapitału,
T – stopa podatku dochodowego,
D – rynkowa wartość długu,
E – rynkowa wartość kapitału własnego,
MV – wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Dla uproszczenia powyższy wzór zawiera tylko dwa
źródła kapitału firmy – własny i obcy. W praktyce
można rozszerzyć formułę wyliczania średniego wa-
żonego kosztu kapitału o kapitał własny uprzywilejo-
wany, różne źródła kapitału obcego itd.

Mimo jasno określonych w teorii finansów zasad
obliczania średniego ważonego kosztu kapitału firmy,
w praktyce jego szacowanie wiąże się z koniecznością
dokonywania wielu subiektywnych wyborów. Głów-
nymi problemami w szacowaniu WACC są: obliczenie
kosztu kapitału własnego, który jest wielkością nie-
obserwowalną i jako taki musi być liczony metodami
pośrednimi oraz określenie wag dla pasywów przed-
siębiorstwa.

Dezagregacja kosztu kapitału własnego

ajczęściej stosowanym podejściem do wyce-
ny kapitału własnego jest model wyceny ak-
tywów kapitałowych – CAPM. Obliczony przy

wykorzystaniu modelu CAPM koszt kapitału własne-
go jest wielkością zagregowaną. Zawiera w sobie za-
równo koszt „księgowego” kapitału własnego, jak
i koszt „niewidzialnego” w bilansie kapitału własne-
go (kapitału intelektualnego), związanego z istnieniem
tworzących wartość pozabilansowych aktywów niema-
terialnych. Pozabilansowa część kapitału własnego
(kapitał intelektualny) nie jest wielkością obserwo-
walną w danym okresie, nawet dla spółek wycenia-
nych przez rynek. Wartości kapitału intelektualnego
nie można bowiem w większości przypadków utożsa-
miać z różnicą pomiędzy wartością rynkową a księ-
gową przedsiębiorstwa. Wiąże się to z faktem, że w wa-
runkach nieefektywnego rynku występuje różnica
pomiędzy wartością fundamentalną (wewnętrzną)
przedsiębiorstwa, wynikającą z jego zdolności do ge-
nerowania określonych i identyfikowalnych korzyści,
a wartością rynkową. Na tę ostatnią wpływ mają ta-
kie pozafundamentalne czynniki, jak: istnienie kosz-
tów transakcyjnych, niepełna informacja i psycholo-
gia rynków.

Tak więc na wartość rynkową kapitału własnego
składają się trzy elementy: wartość księgowa kapita-
łu własnego, wartość kapitału intelektualnego, czyli

Wartość kapitału intelektualnego
a koszt kapitału przedsiębiorstwa

Grzegorz Urbanek

,wacc = kd × (1 – T) ×        + ke ×                   (1)D
MV

E
MV
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aktywów przedsiębiorstwa nieodzwierciedlonych w bi-
lansie, i wartość tzw. psychologiczna albo koniunktu-
ralna, która wynika z aktualnej sytuacji rynkowej.
Rysunek przedstawia teoretyczny bilans odzwier-
ciedlający wartość fundamentalną przedsiębiorstwa,
z uwzględnieniem trzech kategorii aktywów niema-
terialnych i finansującego je „niewidzialnego” kapi-
tału własnego.

Wartość pozabilansowych aktywów niematerial-
nych można traktować jako odzwierciedlenie pozabi-
lansowej rezerwy kapitału własnego, która to rezer-
wa, z punktu widzenia akcjonariuszy, powinna gene-
rować określony zwrot, aby utrzymać fundamentalną
wartość przedsiębiorstwa. W przypadku wartości „psy-
chologicznej” kapitału własnego można przyjąć, że
oczekiwania inwestorów odnośnie do zwrotu z tej czę-
ści kapitału własnego nie znajdują uzasadnienia
w fundamentach spółki. Z tego punktu widzenia jako
podstawę dla wag przy obliczaniu fundamentalnego
średniego ważonego kosztu kapitału należy, zamiast
wartości rynkowej przedsiębiorstwa, przyjąć jego war-
tość fundamentalną. Stąd równanie na średni ważo-
ny koszt kapitału przedsiębiorstwa przyjmuje nastę-
pującą postać – formuła (2):

gdzie:
E – fundamentalna wartość kapitału własnego,
FV – fundamentalna wartość przedsiębiorstwa (D+E),
Pozostałe oznaczenia – jak w formule 1.

Proponowany sposób wyliczenia wag dla udziału
składników pasywów w finansowaniu przedsiębior-
stwa jest konsekwencją zastosowania modelu CAPM
do obliczenia kosztu całego kapitału własnego. Koszt
kapitału obliczony w ten sposób określa koszt „histo-
ryczny”, uzyskany na podstawie parametrów obliczo-
nych z wieloletnich danych w okresach, w których
wartość rynkowa kapitału własnego „oscylowała”
wokół wartości fundamentalnej. Przyjęcie do obli-
czenia WACC udziału kapitału własnego na jego obec-
nym rynkowym poziomie oznacza zestawienie długo-
okresowej średniej stopy zwrotu z chwilowym pozio-
mem wartości rynkowej. Inaczej oznacza to zesta-
wienie fundamentalnego kosztu kapitału własnego
z rynkową wartością tegoż. Generalnie prowadzi to
najczęściej do zawyżenia udziału kapitału własnego
w finansowaniu przedsiębiorstwa i tym samym – do
zawyżenia kosztu kapitału firmy jako całości 5).

Zastosowanie prezentowanego podejścia do oblicze-
nia kosztu składowych kapitału własnego (księgowe-
go i intelektualnego) i średniego ważonego kosztu
kapitału firmy wymaga obliczenia wartości fundamen-
talnej kapitału własnego. Wartość ta jest równa su-
mie wartości kapitału intelektualnego i wartości księ-
gowej kapitału własnego. Ponieważ wartość księgowa
jest dana bezpośrednio z bilansu, zagadnienie wyceny
wartości fundamentalnej kapitału własnego można
sprowadzić do wyceny kapitału intelektualnego. War-
tość kapitału intelektualnego w danym momencie cza-
su nie jest obserwowalna, dlatego musi zostać wyli-
czona w sposób pośredni na podstawie obserwowal-
nych parametrów.

Koszt kapitału własnego stanowi średnią ważoną
składowych kapitału własnego, co przedstawia for-
muła (3):

gdzie:
ke – ogólny koszt kapitału własnego,
keb – koszt kapitału własnego księgowego (finansują-
cego aktywa bilansowe),
kei – koszt kapitału własnego „niewidzialnego” (finan-
sującego pozabilansowe aktywa niematerialne),
Ei – wartość kapitału intelektualnego,
Eb – wartość księgowa kapitału własnego.

Stosowanie powyższego wzoru jest kłopotliwe, po-
nieważ dwa parametry równania są niewiadome. Są
to: wartość kapitału intelektualnego i koszt kapitału
intelektualnego. Obserwowalnymi lub łatwymi do
bezpośredniego wyliczenia są następujące zmienne:
koszt księgowego kapitału własnego (możliwy do ob-
liczenia na podstawie wymaganej stopy zwrotu dla
aktywów bilansowych), wartość księgowa kapitału
własnego (z bilansu), ogólny koszt kapitału własnego
przedsiębiorstwa (możliwy do wyliczenia przy wyko-
rzystaniu modelu CAPM).

Aby móc obliczyć niewiadome z równania (3),
konieczne jest wprowadzenie dodatkowej formuły,
w której wartość kapitału intelektualnego jest liczo-
na poprzez kapitalizację zysku intelektualnego przed-
siębiorstwa – formuła (4):

gdzie:
zi – zysk intelektualny netto osiągnięty dzięki zaan-
gażowanym aktywom niematerialnym.

wacc = kd × (1 – T) ×        + ke ×                   (2)D
FV

E
FV

ke = keb ×              + kei ×                          (3)
Eb

Eb + Ei

Ei

Eb + Ei

Rys. Teoretyczny bilans przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. SVEIBY, The Invisible Balance Sweet, dostępne: www.sveiby.com

Aktywa

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Kapitał strukturalny

Kapitał relacyjny

Kapitał ludzki

Finansowanie

Kapitał własny

Kapitał obcy

„Niewidzialny” kapitał własny
(kapitał intelektualny)

Wymagana stopa zwrotu

Keb – koszt bilansowego
kapitału własnego

Kd – koszt kapitału obcego

Kei – koszt kapitału
intelektualnego
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Koszt kapitału własnego, obliczony przy wykorzy-
staniu modelu CAPM, służy jako wartość wejściowa
(ke) do obliczenia poszukiwanych parametrów równa-
nia (3) – kosztu (kei) i wartości kapitału intelektual-
nego (Ei). Znając wartość kapitału intelektualnego,
można bezpośrednio z równania (2) wyliczyć zmody-
fikowaną (fundamentalną) wartość średniego ważo-
nego kosztu kapitału przedsiębiorstwa6).

Procedura szacowania kosztu i wartości
kapitału intelektualnego i realnego
średniego ważonego kosztu kapitału
przedsiębiorstwa

Zastosowanie proponowanej procedury ilustruje
poniższy przykład.

Podstawowe dane bilansowe przedsiębiorstwa
przedstawia tabela.
Założenia:
� stopa zwrotu wolna od ryzyka wynosi rf = 5%;
� stopa zwrotu z portfela akcji wynosi rm = 11%;
� współczynnik beta dla spółki wynosi 1,5;
� stopa podatku dochodowego od osób prawnych wy-
nosi t = 20%;
� cały kapitał obcy stanowi kredyt o oprocentowaniu
i = 6%;
� stałe tempo wzrostu dochodów firmy wynosi g =
3%;
� firma generuje zysk netto na poziomie 1 mln zł.

Obliczenie kosztu kapitału obcego
i kosztu kapitału własnego

Koszt kapitału obcego obliczany jest przy zastoso-
waniu formuły (5):

        kd = (1 – t) × i = (1 – 0,2) × 6% = 4,8%         (5)

Do obliczenia kosztu kapitału własnego ke wyko-
rzystujemy model CAPM – formuła (6):

                      ke = rf + b × (rm – rf) =
                = 5% + 1,5 × (11% – 5%) = 14%             

(6)

Obliczenie kosztu księgowego kapitału własnego

W celu obliczenia kosztu księgowego kapitału włas-
nego należy oszacować wymagane stopy zwrotu dla
aktywów trwałych i aktywów obrotowych przedsiębior-
stwa. W prezentowanej metodologii do obliczenia wy-
maganego zwrotu z aktywów trwałych i obrotowych
wykorzystujemy dane na temat oprocentowania róż-
nych rodzajów kredytów bankowych, które mogą uzy-
skać przedsiębiorstwa pod zabezpieczenie daną kate-

gorią aktywów. Zakładamy, że pod zastaw aktywów
trwałych przedsiębiorstwa mogą uzyskać kredyt opro-
centowany na 9% w skali roku, pod warunkiem usta-
nowienia zabezpieczenia na 110% kwoty nominalnej
kredytu. W tej sytuacji wymaganą stopę zwrotu dla
aktywów trwałych możemy oszacować wykorzystując
następującą formułę:

9% × 110% ≈ 10%

Dla aktywów obrotowych jako wymaganą stopę
zwrotu możemy przyjąć ważoną średnią arytmetyczną
z oprocentowania kredytów obrotowych zabezpieczo-
nych określonymi rodzajami składników kapitału ob-
rotowego (należności, zapasy) przy uwzględnieniu re-
lacji wysokości zabezpieczenia w stosunku do nomi-
nalnej kwoty kredytu oraz stopy wolnej od ryzyka dla
aktywów najbardziej płynnych (gotówka, inwestycje
krótkoterminowe). Zakładamy, że wymagana stopa
zwrotu dla aktywów obrotowych wynosi 7%.

Znając wymagany zwrot dla aktywów trwałych
i obrotowych oraz koszt kapitału obcego, a także struk-
turę bilansową aktywów i pasywów, koszt księgowe-
go kapitału własnego możemy obliczyć z formuły (7):

(7)

gdzie:
ztrw – wymagana stopa zwrotu dla aktywów trwałych,
zobr – wymagana stopa zwrotu dla aktywów obroto-
wych,
atrw – wartość aktywów trwałych,
aobr – wartość aktywów obrotowych,
kd – koszt kapitału obcego,
D – wartość kapitału obcego,
Eb – księgowa wartość kapitału własnego.

Podstawiając dane do wzoru (7), otrzymujemy:
– koszt kapitału własnego księgowego keb = 12,95%

Obliczenie kosztu i wartości kapitału
intelektualnego

W celu obliczenia kosztu intelektualnego kapitału
własnego kei i wartości kapitału intelektualnego Ei
wykorzystujemy układ dwóch równań (8):

(8)

gdzie:
oznaczenia – jak wyżej.

keb =
ztrw × atrw + zobr × aobr – kd × D

Eb

ke = keb ×              + kei ×
Eb

Eb + Ei

Ei

Eb + Ei

Ei =
zi

kei – g

,

Aktywa fizyczne – 5 mln zł Kapitał własny – 4 mln zł

Aktywa finansowe – 3 mln zł Kapitał obcy – 4 mln zł

Aktywa niematerialne – ? Kapitał własny intelektualny – ?

Aktywa „koniunkturalne” – ? Kapitał własny „koniunkturalny” – ?

Tab. Podstawowe dane bilansowe

Źródło: opracowanie własne.

Aktywa Pasywa

Wartość rynkowa  14 mln zł
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Wyższy średni ważony koszt kapitału w drugim
przypadku wynika ze zwiększonego udziału droż-
szego źródła kapitału w finansowaniu przedsiębior-
stwa.

Podsumowanie

rzedstawiony w artykule sposób szacowania
kosztu kapitału przedsiębiorstwa stanowi
propozycję „urealnienia” uzyskanych wyni-

ków, z racji oparcia wyliczeń na wartościach funda-
mentalnych najważniejszych źródeł tworzenia warto-
ści w „nowej ekonomii” – kapitału intelektualnego
i aktywów niematerialnych.

dr Grzegorz Urbanek
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Uniwersytet Łódzki

PRZYPISY
1) Termin „kapitał intelektualny” występuje w artykule

w dwojakim znaczeniu – jako suma aktywów niematerial-
nych lub składnik pasywów przedsiębiorstwa. Od strony
aktywów, termin kapitał intelektualny jest wykorzysty-
wany w artykule do opisu ogólnej sumy opartych na wie-
dzy czynników tworzących wartość dla przedsiębiorstwa,
które są przynajmniej pod jego częściową kontrolą. W dru-
gim znaczeniu kapitał intelektualny stanowi źródło finan-
sowania aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa –
tzw. niewidzialny kapitał własny.

2) Zob. G. URBANEK, Wycena kapitału intelektualnego i ak-
tywów niematerialnych, [w:] D. ZARZECKI (red.), Zarzą-
dzanie finansami – biznes, bankowość i finanse na ryn-
kach wschodzących, WNEiZ Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2005.

3) Zob. B. LEV, B. LEV, Seeing is Believing: a Better Ap-
proach to Estimating Knowledge Capital, „CFO Maga-
zine”, luty 1999, dostępne: www.stern.nyu.edu/~blev/.

4) Zob. G. URBANEK, Kapitał intelektualny w procesie two-
rzenia wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12/2004.

5) Gdy wartość rynkowa kapitału własnego jest wyższa od
jego wartości fundamentalnej. Ponieważ koszt kapitału
własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego, zwięk-
szenie wagi dla tego pierwszego prowadzi do zwiększenia
WACC.

6) Obliczony w ten sposób koszt kapitału intelektualnego kei

może znaleźć zastosowanie do oszacowania zmodyfikowa-
nego kosztu kapitału własnego uwzględniającego „jakość”
aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa – zob. G.
URBANEK, Aktywa niematerialne a koszt kapitału przed-
siębiorstwa, [w:] D. ZARZECKI (red.), Zarządzanie finan-
sami – Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, WNEiZ Uni-
wersytet Szczeciński, Szczecin 2006.

Summary

The cost of capital is a key input in finance. Its proper esti-
mation is crucial for evaluation of effectiveness of compa-
ny’s operations. In the “New economy” reality the growing
part of company value is created by intellectual capital. Since
value of intellectual capital in most cases is not reflected in
financial statements, its appraisal is fundamental for calcu-
lation of “real” cost of company capital.
This paper presents a new approach to estimation of the value
and the cost of intellectual capital. These parameters allow
us to estimate the fundamental weighted average cost of ca-
pital based on weights for liabilities resulting from funda-
mental company value.

wacc = kd × (1 – T) ×        + ke ×         =

= 4,8% ×       + 14% ×      = 11,37%

D
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E
TV
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14

wacc = 6% × (1 – 0,2) ×        + 12,95% ×         +

+ 15,36% ×          = 10,69%

4
11,1

4
11,1

3,1
11,1

Zysk intelektualny netto zostaje obliczony jako
różnica pomiędzy całkowitym zyskiem netto a zyskiem
wygenerowanym dzięki zaangażowanym aktywom
materialnym (trwałym i obrotowym), przy uwzględ-
nieniu finansowania części aktywów przez kapitał obcy
– formuła (9):

zi = zn – (ztrw × atrw + zobr × aobr – kd × D)   (9)

gdzie:
zn – zysk netto przedsiębiorstwa,
pozostałe oznaczenia – jak w równaniu (7).

Wymagany kwotowo zwrot na aktywach bilanso-
wych wynosi:

10% × 5 mln + 7% × 3 mln = 710 tys. zł

Część wymaganego zwrotu została opłacona przez
odsetki (przy uwzględnieniu tarczy podatkowej)
w kwocie:

4 mln × 4,8% = 192 tys. zł

Wymagany zwrot na aktywach bilansowych w zy-
sku netto wynosi:

710 tys. – 192 tys. = 618 tys.

Stąd intelektualny zysk netto wynosi:

zi = 1m – 618 tys. = 382 tys.

W układzie równań (8) występują dwie niewiado-
me: Ei – wartość kapitału intelektualnego i kei – koszt
kapitału intelektualnego. Rozwiązując układ równań
ze względu na niewiadome, otrzymujemy następują-
ce wyniki:

Koszt kapitału intelektualnego kei = 15,36%
Wartość kapitału intelektualnego Ei = 3,1 mln zł

Obliczenie fundamentalnego średniego
ważonego kosztu kapitału przedsiębiorstwa

Wartość fundamentalna przedsiębiorstwa wynosi:

Ei + Eb + D = 3,1 mln +
+ 4 mln + 4 mln = 11,1 mln zł

Na podstawie uzyskanych danych można obliczyć
średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa, opie-
rając się na wagach wynikających z fundamentalnej
wartości przedsiębiorstwa, podstawiając dane do for-
muły (2):

W przypadku zastosowania klasycznej metody
(wagi wynikające z wartości rynkowej kapitału włas-
nego) – formuła (1) – oszacowany WACC wynosi:
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Wprowadzenie

ynamiczny rozwój rachunkowości zarząd-
czej i controllingu obserwowany w Polsce
w ostatnich kilkunastu latach sprawił, że roz-

wiązania stosowane w praktyce przedsiębiorstw są
coraz bliższe metodologii prezentowanej w literatu-
rze przedmiotu. Obecnie więc w badaniach akademic-
kich z tego zakresu coraz więcej uwagi zwraca się
na stan zastosowań poszczególnych instrumentów
w praktyce oraz ich dostosowanie do określonych
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych stosu-
jących je organizacji. Według wyników badań empi-
rycznych w polskich przedsiębiorstwach, niekwestio-
nowanie najpopularniejszym instrumentem rachun-
kowości zarządczej i controllingu jest budżetowanie
operacyjne1).

Specyfika działalności projektowej

literaturze przedmiotu najczęściej przytacza-
na jest definicja projektu sformułowana przez
Project Management Institute (PMI) – pro-

jekt określany jest jako „ograniczony w czasie wysi-
łek podejmowany w celu wytworzenia unikatowego
wyrobu lub usługi”2). Rozwijając nieco tę definicję,
można stwierdzić, że projekt jest sekwencją działań
mającą wyraźny początek i koniec określony w czasie,
określoną pod względem dostępnych zasobów i ocze-
kiwanych efektów. Ten zbiór działań lub prac jest wy-
dzielony z toku codziennej rutynowej działalności,
realizowany równolegle z nią lub z całkowitym odde-
legowaniem zespołu do realizacji projektu.

Podkreślić należy, że tak zdefiniowane działania
stanowią element działalności każdej niemal organi-
zacji. Istnieje jednak bardzo duża grupa organizacji,
które poprzez projekty realizują swoją podstawową
działalność operacyjną. Takie jednostki określa się
mianem organizacji projektowych. Zakres zastosowań
instrumentów zarządzania dostosowanych do specy-
fiki projektów jest w tych podmiotach największy –
dlatego organizacje te są najczęściej przedmiotem ba-
dań dotyczących projektów3).

Charakterystyka działalności projektowej oraz
podstawowe cechy odróżniające ją od działalności po-
wtarzalnej zaliczane są do podstawowego kanonu wie-
dzy z zakresu zarządzania projektami i zarządzania
przez projekty – stanowią więc podstawowy element
każdego niemal podręcznika z tego zakresu4). Z per-
spektywy systemów rachunkowości zarządczej i con-
trollingu istotne są jednak przede wszystkim te cechy
działalności projektowej, które wpływają na koniecz-
ność modyfikacji poszczególnych stosowanych metod

i technik, wywodzących się w większości z działalno-
ści powtarzalnej.

Do podstawowych czynników wymuszających za-
stosowanie specyficznych rozwiązań w zakresie sys-
temów rachunkowości zarządczej i controllingu na
potrzeby działalności projektowej zalicza się5):
� pojedynczy cel – jasno sprecyzowany cel konkret-
nego projektu przy wielości celów działalności powta-
rzalnej;
� specyficzna struktura organizacyjna – przy dzia-
łalności projektowej zachodzi konieczność takiej or-
ganizacji pracy jednostek, która pogodzi pojedyncze
projekty z powtarzalną działalnością funkcjonalną;
� koncentracja na projekcie – w działalności powta-
rzalnej rachunkowość zarządcza prezentuje wyniki
przede wszystkim w odpowiednich układach perio-
dycznych (miesiąc, rok), w działalności projektowej
bardziej istotne są wyniki z poszczególnych pro-
jektów;
� konieczność kompromisów – w działalności projek-
towej efekty finansowe projektów są analizowane
w bardzo ścisłym powiązaniu z zakresem, jakością
i terminem wykonania projektu z uwagi na bardzo
ścisłe powiązania między tymi czynnikami;
� mniej wiarygodne standardy – unikatowość pro-
jektów powoduje ograniczenie możliwości wykorzysta-
nia danych historycznych zaewidencjonowanych dla
innych przedsięwzięć;
� większy wpływ otoczenia – realizacja projektów
jest zazwyczaj znacznie bardzie uzależniona od uwa-
runkowań otoczenia zewnętrznego niż działalność po-
wtarzalna;
� ciągłe zmiany w planach – nieprzewidzialne zmia-
ny w otoczeniu powodują konieczność częstych mody-
fikacji planów projektów;
� inny rytm działalności – zaangażowanie organiza-
cji w realizację projektu jest zmienne w różnych fa-
zach ich cyklu, natomiast przy działalności powtarzal-
nej jest względnie stałe.

Cechy charakteryzujące działalność projektową,
a przede wszystkim jednorazowość i unikatowość każ-
dego projektu, powodują konieczność równoczesnego
indywidualnego dopasowania stosowanych metod
i technik do charakterystyki danego projektu (celu, za-
kresu, okresu wykonywania, wielkości i rodzaju anga-
żowanych zasobów) oraz odpowiedniego rozłożenia
w czasie wykorzystywanych instrumentów zgodnie
z cyklem życia poszczególnych projektów. Powyższe
stwierdzenia dotyczą w pełni procesu budżetowania
projektów. Dla efektywnego wykorzystania tego instru-
mentu istotne jest odpowiednie zsynchronizowanie pro-
cesu sporządzania, zatwierdzania i kontroli wykona-
nia budżetu z harmonogramem konkretnego projektu.

Budżetowanie projektów

Monika Łada

,
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Metody sporządzania budżetów projektów

luczowym elementem procesu budżetowania
projektów jest sporządzenie budżetu, czyli sfor-
malizowanego planu finansowego projektu.

Zatwierdzenie budżetu następuje przed rozpoczęciem
projektu, a faza sporządzania budżetu jest okazją do szu-
kania najbardziej efektywnego sposobu jego wykonania.
Niezależnie od przyjętej metody sporządzania, budżet
projektu przyjmuje postać tabelarycznego zestawienia
przychodów i kosztów projektu lub niekiedy również
wpływów i wydatków związanych z projektem.

Charakteryzując metody i techniki stosowane w fa-
zie sporządzania budżetów projektów, należy zwrócić
uwagę na fakt, że w literaturze z zakresu zarządzania
projektami opisuje się tzw. metody planowania kosz-
tów projektu, a w publikacjach z zakresu rachunko-
wości zarządczej i controllingu do projektów odnosi
się metody budżetowania stanowiące modyfikację kon-
cepcji stosowanych w działalności powtarzalnej.

Metody planowania kosztów projektu dotyczą po-
dejścia stosowanego przy szacowaniu poszczególnych
pozycji budżetu projektu. W podręcznikach z zakresu
zarządzania projektami wyróżnia się trzy podstawo-
we metody planowania kosztów projektu6):
� planowanie na zasadzie analogii – polega na wy-
korzystaniu informacji o faktycznych kosztach podob-
nych projektów i skorygowaniu tych wartości na pod-
stawie różnic między projektami;
� modelowanie parametryczne – zaplanowanie
kosztów projektu przy wykorzystaniu stałych para-
metrów kosztowych, określających koszty jednostko-
we ustalone dla wybranych istotnych zmiennych cha-
rakteryzujących projekt;
� planowanie od podstaw – określenie kosztów pro-
jektów bez odniesienia do danych rzeczywistych z in-
nych projektów, najczęściej koncentruje się na plano-
waniu zapotrzebowania na poszczególne zasoby nie-
zbędne do wykonania projektu.

Powyższe metody uszeregowane są według rosnące-
go stopnia dokładności planowania. Niewątpliwie naj-
lepszym sposobem planowania pozycji budżetu jest
sformułowanie bardzo dokładnego modelu powiązań
przyczynowo-skutkowych między uwarunkowaniami ze-
wnętrznymi (np. oczekiwania klienta projektu, ceny
zużywanych zasobów) i wewnętrznymi (np. planowany
zakres i przebieg projektu, produktywność zasobów or-
ganizacji) a spodziewanym poziomem przychodów i kosz-
tów. Współcześnie coraz większa popularność takiego
podejścia wynika z rozwoju specjalistycznego oprogra-
mowania wspomagającego tworzenie takich modeli7).
Przy wykorzystaniu odpowiednich modeli możliwa jest
bardzo szczegółowa analiza różnych wariantów realiza-
cji projektu i wybór tego najbardziej efektywnego.

Zupełnie inne podejście do budżetowania projektów
stosowane jest w literaturze z zakresu rachunkowości
zarządczej i controllingu. Poszczególne opisywane me-
tody zmodyfikowane na potrzeby projektów odpowia-
dają założeniom koncepcji budżetowania wykorzystywa-
nych w działalności powtarzalnej. Do najczęściej przyta-
czanych koncepcji budżetowania projektów należą8):
� klasyczne, statyczne budżetowanie,
� budżetowanie elastyczne,
� budżetowanie w przekroju działań.

Na zasadzie analogii do innych metod budżetowa-
nia operacyjnego wskazać można kolejne: budżety
kroczące projektów, budżety projektów sporządzane
według koncepcji „budżetowania od zera” lub moty-
wacyjne budżety projektów. Poniżej dokonano krót-
kiej charakterystyki najpopularniejszych koncepcji
sporządzania budżetów projektów.

Klasyczne podejście do sporządzania budżetu projek-
tu zakłada przygotowanie zestawienia przychodów i kosz-
tów spodziewanych w okresach rozliczeniowych dla całe-
go projektu lub w przypadku większych projektów dla
poszczególnych jego etapów, tzw. kamieni milowych. Ujęte
w budżecie pozycje określają zatem, jakie przychody i kosz-
ty zostaną osiągnięte z całego projektu w konkretnym
okresie kalendarzowym (miesiącu, kwartale, roku). Bud-
żety takie określane są jako statyczne, gdyż kwoty po-
szczególnych pozycji zatwierdzone w budżecie stanowią
bezpośrednio bazę porównawczą dla faktycznych przy-
chodów i kosztów projektu. Porównanie takie dokony-
wane jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu sporzą-
dzanym po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego
i służącego do kontroli realizacji projektu.

Druga z wyszczególnionych koncepcji – budżetowa-
nie elastyczne, zakłada wprowadzenie do budżetu pro-
jektu dodatkowego wymiaru – postępów prac nad pro-
jektem. Zastosowanie budżetowania elastycznego wy-
maga wyznaczenia funkcji narastania kosztów projektu
w kolejnych fazach jego realizacji. Główną przyczyną
opracowania takiego podejścia były obserwowane w prak-
tyce częste przesunięcia terminów wykonywania po-
szczególnych zadań składających się na projekt. Zatem
budżety elastyczne przygotowane są w sposób umożli-
wiający określenie wartości każdej pozycji budżetu dla
różnego tempa prac nad projektem. Praktyczne zasto-
sowanie budżetowania elastycznego wymaga sporządze-
nia przynajmniej dwóch wersji budżetu projektu:
� budżetu wyjściowego – opracowanego dla planowa-
nego tempa prac nad projektem,
� budżetu skorygowanego – ustalonego dla celów
kontrolnych, przy uwzględnieniu faktycznego postę-
pu prac nad projektem wykonanego w danym okresie
rozliczeniowym.

Interesujące, że koncepcja znana tradycyjnie jako
budżetowanie elastyczne, w literaturze z zakresu za-
rządzania projektami propagowana jest jako metoda
zarządzania wartością wypracowaną (Earned Value
Management)9). W opracowaniach na ten temat10) pre-
zentowane są szczegółowe zasady analizy, którą moż-
na de facto traktować jak analizę odchyleń od budże-
tów elastycznych projektów.

Trzecia koncepcja nazywana budżetowaniem
w przekroju działań zakłada jeszcze bardziej wyraźne
powiązanie budżetu z planem przebiegu projektu –
harmonogramem. Budżet projektu obejmuje spodzie-
wane przychody oraz plany kosztów poszczególnych
działań określonych harmonogramem projektu. Dodat-
kowo dla każdego działania w budżecie wprowadzane
są dodatkowe pozycje ilościowe określające rozmiary
działań. W ten sposób w budżecie projektu wyraźnie
widoczne są powiązania przyczynowo-skutkowe mię-
dzy trzema istotnymi aspektami każdego projektu:
� wartością projektu – zakresem, jakością i termi-
nem spodziewanych jako łączny efekt planowanego
rozmiaru działań;
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� przebiegiem realizacji projektu – rozłożeniem po-
szczególnych działań w czasie, przy uwzględnieniu
występujących ograniczeń;
� kosztami projektu – zasobami wykorzystanymi do
przeprowadzenia kolejnych działań.

Dzięki takiemu ujęciu danych budżet projektu przy-
gotowany w przekroju działań stanowi odpowiednią bazę
analizy efektywności projektu i poszukiwania mądrego
kompromisu między wartością i kosztami projektu.

Podkreślić należy, że wyszczególnione koncepcje
budżetowania wyodrębnione zostały ze względu na
specyficzne cechy procedury sporządzania budżetu
oraz odmienny układ prezentacji danych w budżetach.
Nie są one zatem bezpośrednio powiązane z metoda-
mi planowania poszczególnych pozycji budżetu, oma-
wianymi wcześniej. Oznacza to, że metody planowa-
nia kosztów projektu mogą być w mniejszym lub więk-
szym zakresie powiązane z każdą z przedstawionych
koncepcji budżetowania.

Budżetowanie projektów w praktyce

akres wykorzystania budżetowania projek-
tów w praktyce ilustrują wyniki badań an-
kietowych. Przytoczone badania miały cha-

rakter pilotażowy – analizą objęto po pięć najwięk-
szych krakowskich przedsiębiorstw działających
w branżach typowo projektowych – budowlanej i in-
formatycznej. Skonstruowana ankieta dotyczyła wy-
korzystania – najczęściej wymienianych w literaturze
przedmiotu – instrumentów rachunkowości zarząd-
czej i controllingu projektów. Kilka z pytań zawar-

tych w ankiecie dotyczyło metod planowania i kon-
troli realizacji projektów. Uzyskane odpowiedzi doty-
czące omawianej problematyki zestawiono w tabeli –
dane prezentują liczbę firm deklarujących stosowa-
nie wskazanych rozwiązań w zakresie planowania
i kontroli finansowej strony projektów.

Analiza danych z tabeli prowadzi do następujących
wniosków dotyczących badanych przedsiębiorstw:
� większość firm sporządza harmonogramy dla po-
szczególnych projektów;
� wszystkie firmy przygotowują plany kosztów pro-
jektów, stosując z reguły modele sporządzone specjal-
nie dla danego projektu – planowanie prostą metodą
przez analogie nie jest popularne;
� wszystkie jednostki stosują proces budżetowania
operacyjnego obejmującego projekty;
� w firmach informatycznych koszty projektów czę-
ściej ujmowane są w budżetach działów, które je re-
alizują;
� w firmach budowlanych dominuje podejście pole-
gające na sporządzaniu odrębnego budżetu dla pro-
jektu, który następnie jest integrowany z innymi bud-
żetami cząstkowymi pozostałej działalności;
� wszystkie firmy odrębnie ewidencjonują dane
o kosztach poszczególnych projektów i analizują je
w trakcie ich realizacji;
� sporządzone uprzednio plany są podstawą analizy
faktycznych kosztów projektu – w tym celu chętnie
jest stosowane budżetowanie elastyczne, czyli meto-
da wartości wypracowanej;
� dodatkowo po zakończeniu projektu każda firma
analizuje jeszcze raz faktycznie poniesione koszty. ,

Liczba badanych przedsiębiorstw 5 5

1. Czy sporządzany jest szczegółowy harmonogram projektu? 4 5

2. Planowanie kosztów projektów odbywa się:    
� na podstawie danych z poprzednio realizowanych projektów 0 1
� na podstawie norm technologicznych (branżowych) 1 1
� na podstawie tworzonych wyłącznie na potrzeby danego projektu szacunków
dotyczących zużycia zasobów 4 4

3. Czy stosowane jest budżetowanie operacyjne? 5 5

4. Sposób ujęcia kosztów projektu w budżetach:    
� koszty projektu są ujęte w budżecie działów lub działów realizujących projekt 3 0
� budżety w przedsiębiorstwie są tworzone wyłącznie dla projektów 1 1
� budżet projektu stanowi jeden z budżetów cząstkowych budżetu przedsiębiorstwa 1 4

5. Czy prowadzona jest odrębna ewidencja kosztów poszczególnych projektów? 5 5

6. Czy koszty podlegają analizie w trakcie realizacji projektu? 5 5

7. Metoda kontroli kosztów projektów:    
� wyłącznie na podstawie danych o faktycznych kosztach projektu 0 0
� na podstawie porównania danych faktycznych i planowanych 2 3
� na podstawie porównania danych faktycznych i danych planowanych,
skorygowanych o faktyczny stopień zaawansowania realizacji projektu 3 4

8. Czy przeprowadzana jest analiza wykonania projektu po jego ukończeniu? 5 5

Tab. Zastosowanie określonych metod planowania i kontroli finansowego aspektu projektów
w badanych przedsiębiorstwach

* W tabeli przedstawiono liczbę uzyskanych odpowiedzi twierdzących.
Źródło: badania własne.

Pytania* Firmy
informatyczne

Firmy
budowlano-
-montażowe
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Podkreślić należy, że z uwagi na dobór próby do
badań (największe firmy projektowe) zaprezentowa-
ne wyniki nie przedstawiają wiarygodnie przeciętne-
go wykorzystania metodologii budżetowania projek-
tów w praktyce. Większość dotychczas prowadzonych
badań empirycznych dotyczących zastosowań rachun-
kowości zarządczej wyraźnie wskazuje na silną zależ-
ność poziomu zaawansowania stosowanych metod
z wielkością i kondycją finansową organizacji. Prze-
ciętnie więc należałoby się spodziewać znacznie mniej
optymistycznego obrazu.

Niezależnie jednak od powyższych ograniczeń, przy-
toczone badania jednoznacznie wskazują, że przedsta-
wione w artykule metody sporządzania budżetów oraz
metody planowania kosztów projektów – również te
bardziej zaawansowane – wykorzystywane są w prak-
tyce polskich przedsiębiorstw. Stwierdzenie to odnieść
można szczególnie do tych organizacji, które realizują
swoją działalność operacyjną poprzez projekty.

dr inż. Monika Łada
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie
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Summary
The paper is focused on the characteristic of operational
budgeting application in the specific project environment.
In particular the following topics are demonstrated: peculi-
arity of project activities, and methods of budget prepara-
tion. The discussion of the results of a survey conducted in
Polish project companies illustrates the issues presented.

Wprowadzenie

iągłe obniżanie kosztów funkcjonowania jest
powszechną strategią współczesnych organi-
zacji gospodarczych. Działaniom służącym do

obniżania kosztów nie może towarzyszyć obniżanie
parametrów charakteryzujących jakość funkcjonowa-
nia organizacji. Osiągnięcie tych wymagań możliwe
jest poprzez zastosowanie technik informatycznych.
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu i analizy
nowoczesnych metod w procesach zaopatrzenia opar-
tych na zastosowaniu technik informatycznych.

Nowoczesne metody realizacji procesów
zaopatrzenia opartych na zastosowaniu
narzędzi informatycznych

otrzeba obniżania kosztów działania przed-
siębiorstwa w zakresie zakupów została za-
uważona przez firmy informatyczne. W celu

ich zaspokojenia rozwinęły się usługi i narzędzia in-
formatyczne, takie jak:
� aukcje elektroniczne,
� katalogi elektroniczne na platformie zakupowej,
� e-procurement,
� outsourcing zakupów,
� inne rozwiązania.

Efekt ostateczny dla wszystkich powyższych usług
jest ten sam – obniżenie kosztów działania przedsię-
biorstwa w obszarze zaopatrzenia. Różnią się one mię-
dzy sobą sposobem dotarcia do celu. Poza efektem fi-
nansowym wszystkie powyższe usługi dążą również do
tego, aby ostateczny odbiorca materiału otrzymał go
na czas, bezpośrednio na biurko lub do warsztatu. Dzię-
ki temu firmy korzystające z tych usług dążą do ogra-
niczenia lub nawet wyeliminowania magazynów, z któ-
rych utrzymaniem wiążą się znaczne koszty.

Aukcja elektroniczna jest internetową formą
licytacji, w której dostawcy składają kupującemu ko-
lejne, bardziej atrakcyjne oferty. Specyfiką aukcji elek-
tronicznej jest to, że w odróżnieniu od tradycyjnej,
jest tu prowadzona licytacja „w dół”. W uproszczeniu
można powiedzieć, że uczestnicy licytacji składają
kupującemu coraz tańsze oferty na zakup przedmio-
tu aukcji. Podstawowym wymogiem aukcji jest bar-
dzo dokładne określenie jej przedmiotu oraz dzia-
łania.

Aukcje mogą być przeprowadzane przez firmy,
specjalizujące się w organizacji (na zamówienie), przy
wykorzystaniu własnej platformy1), lub też za pośred-
nictwem vortali branżowych. Vortale najczęściej słu-
żą do kojarzenia stron procesu zakupowego, nie po-
bierając prowizji od dokonanych transakcji, a jedy-
nie opłaty abonamentowe za możliwość korzystania
z serwisu2).

Katalogi elektroniczne na platformie zakupowej
są szczegółową prezentacją oferty produktowej lub usłu-
gowej danego dostawcy. Mogą być one umieszczane
zarówno na stronie internetowej dostawcy, jak i w sys-
temie transakcyjnym kupującego (stanowiąc narzędzie
e-procurement). Wyróżnia się dwa rodzaje katalogów –
publiczne i lokalne. Katalogi publiczne znajdują się
najczęściej w serwisie internetowym dostawcy i stano-
wią ofertę produktów i usług oferowanych wszystkim
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potencjalnym odbiorcom. Katalogi lokalne dotyczą pod-
pisanych między dostawcą a odbiorcą umów ramowych
na dostawę określonego asortymentu, po określonych
cenach. Najczęściej są one udostępniane (instalowane)
na platformie transakcyjnej odbiorcy, stanowiąc ele-
ment systemu zakupowego3).

E-procurement – zintegrowanie katalogu lokal-
nego z wykorzystywanym systemem transakcyjnym
(np. klasy ERP) stanowi płynne przejście do e-procu-
rementu4). Przy wykorzystaniu narzędzi tej klasy za-
mówienia składane przez pracowników dotyczą wy-
specyfikowanego zakresu towarów i usług, co od razu
wyklucza nieuzasadnione lub nieuzgodnione zakupy.
Zatwierdzone zamówienia bezpośrednio trafiają do
dostawcy, a po ich realizacji rejestracja faktury staje
się czynnością czysto formalną.

Outsourcing zakupów stanowi nowy trend w za-
rządzaniu i jest przeniesieniem koncepcji outsourcin-
gu z takich obszarów, jak np. informatyka, admini-
stracja czy księgowość na działalność zakupową fir-
my. Polega on na przekazaniu procesów zakupowych
firmie zewnętrznej, wraz z częścią infrastruktury i za-
sobów odpowiedzialnych dotychczas za zakup dóbr
i usług wewnątrz firmy. Najbardziej efektywny wy-
daje się częściowy outsourcing zakupów firmy, tzn.
wydzielenie towarów i usług mających niezbyt duży
wpływ na działalność naszego przedsiębiorstwa, a jed-
nocześnie generujących wysokie koszty i przekazanie
ich wyspecjalizowanej firmie outsourcingowej. Prze-
kazanie całości procesów na zewnątrz może być za-
grożeniem dla działalności naszego przedsiębiorstwa,
dlatego zakupy związane z kluczowymi dla naszej dzia-
łalności towarami i usługami powinny pozostać w or-
ganizacji. Podstawową przesłanką do skorzystania
z outsourcingu zakupów jest efekt skali – firma ze-
wnętrzna obsługująca zakupy podobnych artykułów
(np. biurowych) dla wielu firm może uzyskać lepsze
ceny i warunki zakupu.

Sam outsourcing, będący w zasadzie koncepcją za-
rządzania, a nie konkretnym narzędziem wykorzystu-
jącym technologie informatyczne, stanowi połączenie
wszystkich omówionych wcześniej usług informatycz-
nych w jednym miejscu. Firma outsourcingowa dążąc
do satysfakcji klienta, a także do minimalizowania
swoich kosztów, może korzystać w swojej działalności
zarówno z aukcji elektronicznych, jak również z na-
rzędzi typu e-procurement5).

Inne rozwiązania. W przypadku dużych syste-
mów klasy ERP, wdrożonych i poprawnie funkcjonu-
jących w firmach produkcyjnych, dodatkową możliwo-
ścią uzyskania oszczędności finansowych w obsłudze
procesów jest efektywne wykorzystanie mechanizmów
planistycznych opartych na funkcjonalnościach MRP
i MRP II. W dużym uproszczeniu prowadzą one do
oszczędności dzięki utrzymywaniu magazynowych
stanów minimalnych dla materiałów wykorzystywa-
nych w procesach produkcyjnych.

Coraz bardziej rozbudowane są również systemy
informatyczne wykorzystywane w działalności opera-
cyjnej przez firmy logistyczne. Z punktu widzenia od-
biorcy niezmierne ważne jest posiadanie bieżącej in-
formacji na temat miejsca, w którym znajduje się za-
mówiony towar i wynikający z tego faktu przybliżony
termin dostawy. Standardem jest obecnie publikowa-
nie przez firmy spedycyjne na swojej stronie WWW
informacji o miejscu pobytu przesyłki, na podstawie
numeru przesyłki.

Obszary i korzyści z zastosowania
nowoczesnych metod informatycznych
w zaopatrzeniu

raktyczne zastosowanie opisanych wyżej
metod może przynieść wiele korzyści o wy-
miernym charakterze. W tabeli 1 dokonano

zestawiania porównawczego korzyści z zastosowań
poszczególnych metod.

Przedsiębiorstwa nastawione na zysk i odpowie-
dzialne przed swoimi właścicielami szybciej dostrzegają
potrzeby usprawniania swoich procesów, a także bar-
dziej efektywnie szukają oszczędności. Jednak najwięk-
sze szanse rozwoju narzędzi informatycznych, uspraw-
niających działalność zakupową, możliwe są do uzyska-
nia w sektorze publicznym. W roku 2003 podmioty
podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych zor-
ganizowały ponad 40 000 przetargów na kwotę jednost-
kową przekraczającą 30 000 EURO, co daje ogólną sumę
37 mld PLN6). Tak ogromny rynek stanowi łakomy
kąsek dla firm tworzących narzędzia do obsługi prze-
targów w formie elektronicznej oraz podmiotów zaj-
mujących się profesjonalną obsługą takich przetargów.
Widoczne są już pierwsze efekty ich działań – z korzy-
ści, jakie dają aukcje elektroniczne, czerpie wiele jed-
nostek samorządowych, co przedstawiono w tabeli 2. ,
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� Utrzymywanie magazynowych stanów mini-
malnych
� Skrócenie czasu dostaw
� Skrócenie czasu przebywania materiałów
w magazynie

Tab. 1. Zestawienie porównawcze metod obniżania kosztów zaopatrzenia

Metoda Korzyści z zastosowania

Asortyment
dedykowany

do zastosowania
narzędzia

Przydatność metody
z punktu widzenia

częstotliwości doko-
nywania zakupów

Źródło: opracowanie własne.

Aukcja
elektroniczna

� Obniżenie ceny usług i materiałów będących
przedmiotem przetargu
� Określenie jasnych reguł gry
� Możliwość objęcia aukcją szerokiego wachlarza
materiałów i usług
� Łatwość zbierania ofert od dużej liczby
oferentów
� Skrócenie czasu realizacji przetargu
� Uzyskanie lepszych warunków handlowych
(poza ceną)
� Zmniejszenie kosztów operacyjnych przeprowa-
dzanych przetargów

� Usługi
� Artykuły o wysokim
koszcie jednostkowym
� Artykuły biurowe
� Urządzenia elektro-
niczne
� Wyposażenie biur

� Średnia częstotliwość
� Bez względu na ilość

Katalogi
elektroniczne

� Obniżenie ceny usług i materiałów
� Ograniczenie nieuzasadnionych zakupów,
niewynikających z umów ramowych
� Uzyskanie lepszych warunków handlowych
(poza ceną)
� Zmniejszenie kosztów operacyjnych przeprowa-
dzanych przetargów
� Automatyzacja procesu zakupowego
� Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów
� Minimalizacja kosztów kontaktów z dostawca-
mi (np. przy zastosowaniu narzędzi typu EDI)
� Centralizacja i kontrola zakupów
� Planowanie zakupów oraz kosztów z nimi
związanych (na podstawie podpisanej umowy
ramowej)
� Standaryzacja asortymentu

� Artykuły biurowe
� Artykuły spożywcze
� Artykuły masowe

� Duża częstotliwość
� Masowość dokonywa-
nych zakupów

� Redukcja poziomu zapasów
� Ograniczenie nieuzasadnionych zakupów,
niewynikających z umów ramowych
� Automatyzacja procesu zakupowego
� Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów
� Minimalizacja kosztów kontaktów z dostawca-
mi (np. przy zastosowaniu narzędzi typu EDI)
� Centralizacja i kontrola zakupów
� Planowanie zakupów oraz kosztów z nimi
związanych (na podstawie podpisanej umowy
ramowej)
� Standaryzacja asortymentu

E-procurement � Artykuły biurowe
� Artykuły spożywcze
� Artykuły masowe
� Wyposażenie biur

� Duża i średnia
częstotliwość
� Bez względu na ilość

Outsourcing
zakupów

� Lepsze wykorzystanie zasobów
� Poprawa wydajności
� Zmniejszenie kosztów stałych
� Niskie koszty procesowe
� Skrócenie czasu dostaw

� Artykuły biurowe
� Artykuły spożywcze
� Artykuły masowe
� Artykuły, które nie
są kluczowe w działal-
ności przedsiębiorstwa

� Duża i średnia
częstotliwość
� Masowość dokonywa-
nych zakupów

� Produkcja przemy-
słowa
� Produkcja na
zamówienie

� Półprodukty i pre-
fabrykaty
� Towary wielkogaba-
rytowe

Inne
rozwiązania

Przykłady są zachęcające. Poza ceną, korzyściami
z wykorzystania aukcji elektronicznych przez insty-
tucje publiczne mogą być np.:
� możliwość zdefiniowania jasnych i czytelnych re-
guł realizacji przetargu, zapewniających jego przejrzy-
stość;

� przetargiem może być objęte szerokie spektrum
zamawianych towarów i usług;
� dzięki narzędziom elektronicznym można zebrać
więcej ofert od uczestników przetargu, co w sposób
bezpośredni może przełożyć się na cenę – im więcej
uczestników, tym niższa cena;
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Materiały biurowe 13 stycznia 2005 65,13%

Materiały eksploatacyjne 13 stycznia 2005 31,87%

Koszt wydruku jednej kopii 19 kwietnia 2005 62,40%

Kserokopiarki 22 lipca 2004 49,18%

Koszt wydruku jednej kopii 19 kwietnia 2005 62,40%

Switch 2 kwietnia 2004 21,90%

Koszt wydruku jednej kopii 19 kwietnia 2005 62,40%

Taśmy do streamerów 12 lutego 2004 26,22%

Kserokopiarka 12 lutego 2004 49,75%

Koszt wydruku jednej kopii 19 kwietnia 2005 62,40%

Materiały eksploatacyjne 3 grudnia 2003 23,28%

Koszt wydruku jednej kopii 19 kwietnia 2005 62,40%

Oszczędności średnio 48,28%

Tab. 2. Przykłady oszczędności uzyskanych przez samorządy dzięki przeprowadzeniu aukcji elek-
tronicznych

Organizator aukcji Przedmiot Data Oszczędności na cenie

Źródło: Marketplanet.

Powiat krakowski

Urząd Miasta Gdynia

Urząd Miasta Sopot

Urząd Miasta Gdańsk

Urząd Miasta
Warszawa MPO

� na bieżąco prezentowana najlepsza oferta moty-
wuje pozostałych uczestników do większych ustępstw;
� elektroniczna obsługa przetargu umożliwia obni-
żenie kosztów operacyjnych;
� jasno zdefiniowane reguły przetargu, dostępne on-
-line pozwalają na uproszczenie biurokratycznych
reguł i skrócenie czasu realizacji całego przetargu, co
w kontekście ograniczonych zakresów czasowych na
wykorzystanie funduszy unijnych staje się kluczowe.

Teorie opisane wyżej zostały już wdrożone w życie.
Przykładowo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two skorzystało z usługi firmy Marketplanet i rozpo-
częło realizację projektu pod nazwą Centralny Sys-
tem Zakupów. Jego celem było opracowanie i wdroże-
nie nowego systemu zakupów centralnych, dzięki któ-
remu miały zostać poczynione oszczędności rzędu kil-
kunastu procent wartości dokonywanych zakupów (cel
mierzalny). Zarząd PGNiG chciał również zoptymali-
zować korzyści wynikające z dużego popytu spółki
(umowy ramowe, duże upusty cenowe itp.). Wszystko
to miało zostać osiągnięte w ramach Prawa zamówień
publicznych. W celu osiągnięcia zamierzonych efek-
tów wykorzystano narzędzia informatyczne, takie jak
portal przetargowy, system elektronicznego zaopatrze-
nia oraz aukcje elektroniczne. Oszczędności zostały
oszacowane na poziomie 5–11% w okresie trzyletnim
od zakończenia projektu6).

Firma Lafarge Nida Gips Polska korzysta z włas-
nego systemu ERP, a ponadto z usług trzech różnych
firm spedycyjnych, powoduje to brak bieżącej infor-
macji o dostawach, co często dezorganizuje proces pro-
dukcyjny. W związku z tym w roku 2004 rozpoczęto
wdrożenie rozwiązania usprawniającego komunikację
ze spedytorami, opierając się na platformie AX4 fir-
my AXIT Polska. Obecnie firma Lafarge Nida Gips
Polska jako podstawowe korzyści z nowego rozwiąza-
nia uznaje stały dostęp do bieżącej informacji o prze-
syłkach, eliminację ryzyka związanego z przestojami
produkcyjnymi, skoncentrowanie się na procesie, a nie

na jego poszczególnych etapach, i obniżenie kosztów
i czasu obsługi przesyłek o ok. 80%8).

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA za
pośrednictwem przedsięwzięcia Polska Platforma
Przetargowa zorganizowała ponad 150 aukcji. Firmy
i instytucje biorące w niej udział osiągnęły średnią
redukcję ceny zakupu na poziomie 19,9%, zaś najwięk-
sza osiągnięta oszczędność wyniosła 65%9). Dolnoślą-
ski Urząd Wojewódzki za pośrednictwem PPP zaku-
pił w kwietniu 2005 r. sprzęt komputerowy z redukcją
ceny 32,45%10). PKP Intercity korzystając z tej plat-
formy, osiągnął ponad 30% oszczędności na zaku-
pie akumulatorów do wagonów11). PKP Energetyka
na aukcjach przeprowadzonych za pośrednictwem
PPP zaoszczędziła już ponad 20% (co stanowi kwotę
ok. 400 tys. PLN)12). Ministerstwo Obrony Narodowej
korzysta z aukcji elektronicznych do obsługi przetar-
gów na zakup sprzętu od końca 2004 roku. Dotych-
czas za ich pośrednictwem podpisaniem umowy za-
kończyło się 10 przetargów. W sumie osiągnięto
oszczędności rzędu 12% (co dla wszystkich zakończo-
nych aukcji stanowi kwotę ok. 180 tys. PLN)13).

Uwarunkowania i kierunki dalszego
rozwoju metod zaopatrzenia opartych
na zastosowaniu narzędzi informatycznych

etody zaopatrzenia oparte na zastosowaniu
narzędzi informatycznych rozwijają się dy-
namicznie, co potwierdzają autorzy na pod-

stawie wizyt w wielu przedsiębiorstwach. Jedno-
cześnie w trakcie wizyt i rozmów z osobami korzysta-
jącym z tych metod zidentyfikowano następujące uwa-
runkowania ich rozwoju.

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicz-
nych14) niesie kolejne szanse na rozszerzenie zakresu
wykorzystania aukcji elektronicznych w sektorze pu-
blicznym. Może się tak stać dzięki uproszczeniu pro-
cedur przetargowych, dopuszczeniu innych kryteriów ,
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wyboru poza ceną – między innymi terminu dostawy
czy też gwarancji.

Informatyka podąża za tymi zmianami – firmy pro-
ponują organizację przetargów, systemy informatycz-
ne posiadają moduły pozwalające obsłużyć przetargi,
realizowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo za-
mówień publicznych15).

Przedsiębiorstwa wiązały ogromne nadzieje z pod-
pisem elektronicznym. Miał on przede wszystkim ogra-
niczyć liczbę dokumentów papierowych, istniejących
w rzeczywistości gospodarczej, a docelowo nawet je
wyeliminować. Miał również usprawnić i przyspieszyć
współpracę firm z administracją publiczną. Ustawa
o podpisie elektronicznym weszła w życie w 2001 roku.
Niestety, brak przepisów wykonawczych sprawia, że
efekty, jakie miała przynieść, są jeszcze odległe. Do-
tychczas zostały wydane rozporządzenia (w 2002 roku)
dotyczące m.in. warunków technicznych i organiza-
cyjnych dla podmiotów świadczących usługi certyfi-
kacyjne oraz urządzeń wykorzystywanych do składa-
nia i weryfikacji podpisu, zasad wynagradzania pod-
miotów certyfikujących, opłat za wpisy do rejestru
podmiotów certyfikujących czy też szczegółów zwią-
zanych ze składaniem wniosków o wpis do rejestru
podmiotów certyfikujących. Wydaje się, że to za mało,
aby rozpowszechnić wykorzystanie e-podpisu. Admi-
nistracja publiczna również nie daje przykładu i nie
korzysta z podpisu elektronicznego – obywatele mogą
składać wnioski i podania do urzędów drogą elektro-
niczną dopiero od 16 sierpnia 2006 roku (czyli 5 lat po
wejściu ustawy w życie).

Nie oznacza to jednak, że podpis elektroniczny nie
jest wykorzystywany. Wydaje się, że w najszerszym
zakresie z nowych technologii korzystają banki. Więk-
szość z nich oferuje dostęp do konta przez inter-
net, mBank w korespondencji ze swoimi klientami
(np. przesyłanie comiesięcznych wyciągów z kont, in-
formacje o nowych produktach itp.) wykorzystuje pod-
pis elektroniczny. To obniża koszty ich działania –
mniej pracowników w oddziałach, mniej papierowych
dokumentów. Ponadto tworzone są centra obsługi
klientów. Obsługa logistyczna jednego centrum jest
tańsza niż wielu rozproszonych oddziałów – mniej
kosztuje wysłanie dużej partii materiałów biurowych
lub komputerów w jedno miejsce niż wiele mniejszych
dostaw do rozproszonych po całym kraju oddziałów.
Łatwiej jest też negocjować z dostawcą, będąc w ta-
kiej pozycji. A wszystko to przy wsparciu nowych tech-
nologii informatycznych, „obudowanych” dodatkowy-
mi usługami.

Podsumowanie

ednym ze sposobów, jeszcze nie w pełni do-
cenianym, poprawienia kondycji finansowej
przedsiębiorstwa może być obniżenie kosz-

tów zaopatrzenia poprzez usprawnienie jego funkcjo-
nowania dzięki zastosowaniu narzędzi informatycz-
nych. Przedstawiony w artykule krótki przegląd tych
narzędzi wskazuje na ich szerokie i elastyczne zasto-
sowanie. Przy doborze określonego narzędzia infor-
matycznego do sfery zaopatrzenia należy zwrócić uwa-
gę na jego funkcjonalność, koszt wdrożenia i jego sto-
sowania w stosunku do bezpośrednich i pośrednich

oszczędności, możliwych do uzyskania w stosunku do
rozwiązań tradycyjnych, a także możliwość spełnie-
nia wymogów w zakresie bezpieczeństwa realizowa-
nych transakcji, w tym między innymi mechanizmów
zabezpieczenia transmisji, ograniczonego i zabezpie-
czonego dostępu do informacji oraz do poszczególnych
funkcji systemu. Użyteczną stroną zastosowanego sys-
temu w sferze zaopatrzenia jest możliwość wykorzy-
stania podpisu elektronicznego w procesie obiegu do-
kumentów.

dr inż. Marek Wirkus
Katedra Inżynierii Systemów

Produkcyjnych Zarządzania
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Michał Wilczewski
starszy konsultant ds. wdrożeń systemów ERP

ComputerLand SA

PRZYPISY
1) Przykładami takich firm są np. Marketplanet czy Xtrade.
2) Należą do nich www.stalportal.pl (internetowa giełda wy-

robów hutniczych), www.polskirynek.pl (internetowa gieł-
da ofert budowlanych), www.e-petrol.pl (elektroniczna
giełda paliw), www.netbrokers.com (platforma na rynku
rolno-spożywczym), czy www.wgt.com.pl (Warszawska
Giełda Towarowa).

3) Por. rozwiązania takich firm, jak np. Marketplace czy
Xtrade.

4) Tamże.
5) Raport z badań przeprowadzonych przez Aberdeen

Group w 2004 roku wskazuje, że ponad 40% przedsię-
biorstw spośród 500 firm z listy magazynu „Fortune”
korzystało w 2002 roku z outsourcingu zakupów. Korzy-
ści, jakie uzyskały dzięki temu takie firmy, jak AVON czy
Levi Strauss, to redukcja cen zakupu o ok. 10% w ciągu
kilku miesięcy od wdrożenia outsourcingu, zautomatyzo-
wanie i redukcja kosztów procesowych, lepsze relacje z do-
stawcami czy też skrócenie cyklu zakupowego o połowę.

6) Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień pu-
blicznych w 2003 r. Urzędu Zamówień Publicznych.

7) Na podstawie www.marketplanet.pl
8) Na podstawie www.centrumprasowe.net
9) Na podstawie www.ppp.pwpw.pl

10) Tamże.
11) Tamże.
12) Tamże.
13) Na podstawie www.wp.mil.pl
14) Dziennik Ustaw z dnia 14 września 2006, nr 164, poz.

1163.
15) Przykładem może być moduł Oracle iSourcing, będący

składnikiem systemu informatycznego klasy ERP, jakim
jest Oracle E-Business Suite.

Summary
After the time of fascinating the Internet, finished with col-
lapsing the “internet bubble” future of this medium became
doubtful. It’s development was dependent on possibility of
using it for growing up companies according to the rules of
the “old economics”. In the other words internet could be-
come just a technical innovation or an effective tool useful
for increasing companies income or decreasing costs of its
activities. This article is an overview of possibilities of using
internet to decrease companies overheads and ways of it’s
possible evolution.
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PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH
PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH

„Harvard Business Review”

Pochwała lidera niedoskonałego
Deborah Ancona, Thomas Ma-
lone, Wanda Orlikowski, Peter
Senge, „In praise of the incom-
plete leader”, Harvard Business
Review, luty 2007, s. 92–100.

Deborah Ancona jest profeso-
rem w MIT Sloan School of
Management i dyrektorem
Leadership Center MIT
w Cambridge w Massachusetts.
Thomas Malone jest profeso-
rem zarządzania w MIT Sloan
School of Management i dyrek-
torem Center for Collective
Intelligence MIT. Wanda Orli-
kowski jest profesorem nauk
o organizacji w MIT Sloan
School of Management, specja-
lizuje się w problemach komu-
nikacji i technologii informacyj-
nych. Peter Senge jest szefem
Society for Organizational
Learning i wykładowcą w MIT
Sloan School.

Wyzwania współczesnego biz-
nesu powodują, że zbyt wiele ocze-
kujemy od liderów. Uważamy, że
powinni dysponować:
� zdolnościami intelektualny-
mi – aby nadawać sens i właściwie
interpretować wszelkie problemy
i wydarzenia,
� siłą i wyobraźnią – aby wy-
myślić i zakomunikować wizję
przyszłości, a tym samym budzić
entuzjazm podwładnych,
� operacyjnym know-how –
aby tłumaczyć strategię na kon-
kretne plany,
� umiejętnościami interper-
sonalnymi – aby angażować pra-
cowników w realizację zadań.

Niestety nikt nie jest w stanie
sprostać tym wymaganiom. Nie ma
doskonałych liderów. Czas skończyć

z mitem lidera kompletnego – oso-
by na szczycie hierarchii organiza-
cyjnej, która ogarnia wszystko
i umie samodzielnie zrealizować
wszystkie zadania. Zresztą, najlep-
si nawet nie starają się tacy być –
koncentrują się raczej na wzmac-
nianiu swoich mocnych stron i znaj-
dywaniu ludzi, którzy pomogą im
przezwyciężyć  ich  ograniczenia.
Rozumieją swoją pracę jako koordy-
nowanie pracy innych na wszyst-
kich szczeblach w strukturze.

Taki sposób rozumienia własnej
pracy jest częściowo wymuszany
przez spłaszczanie struktur w fir-
mach, globalizację i rosnące znacze-
nie wiedzy w zarządzaniu i konku-
rowaniu. Tendencje te pociągają
za sobą konieczność dzielenia się
przez kadrę zarządzającą odpowie-
dzialnością i inicjatywą.

Coraz częściej decyzje muszą
być podejmowane w warunkach
szybko i radykalnie zmieniającego
się otoczenia, a ich konsekwencje
znajdują swoje odzwierciedlenie
w sferze społecznej, technologicz-
nej, politycznej i finansowej. Co
więcej, różne grupy interesariuszy
(regulatorzy, pracownicy, lobbyści)
wpływają na kształt tych decyzji.

Tym bardziej więc żaden z lide-
rów nie jest w stanie sam ogarnąć
ogółu problemów firmy. Problem
polega na tym, że mit lidera dosko-
nałego i obawa przed posądzeniem
o brak kompetencji sprawia, że wie-
lu stara się to robić, przyczyniając
się tym samym do porażek swoich
organizacji.

Badania będące podstawą tego
artykułu były prowadzone przez
autorów w ciągu sześciu ostatnich
lat. Objęto nimi setki liderów róż-
nych organizacji i różnych szczebli
oraz studentów MBA. Jednocześ-

nie analizie poddano liczne zmia-
ny organizacyjne, z uwzględnie-
niem roli liderów w tym procesie.

Badania te pozwoliły na wypra-
cowanie modelu rozproszonego
przywództwa, którego podstawą
jest sensemaking (rozumienie kon-
tekstu organizacji), budowanie re-
lacji (wewnątrz organizacji i orga-
nizacji z otoczeniem), wizja (opra-
cowanie i komunikowanie obrazu
przyszłości firmy) i inwencja (roz-
wijanie nowych, niestandardowych
sposobów realizacji wizji).

Sensemaking

ermin sensemaking został
wprowadzony do teorii or-
ganizacji przez psycholo-

ga organizacyjnego Karla Weicka
i oznacza: nadawanie sensu światu
dookoła nas. Liderzy cały czas sta-
rają się zrozumieć i wytłumaczyć
kontekst swoich działań. Jest to
próba odpowiedzi na pytania: jak
technologia może zmienić branżę,
jak zmiany kulturowe mogą wpły-
nąć na rolę biznesu w społeczeń-
stwie, jak globalizacja rynków lokal-
nych wpłynie na proces naboru
i plany ekspansji organizacji?

Weick porównywał proces sense-
makingu do kartografii. To, co
umieszczamy na mapie, zależy od
tego, co widzimy, jakie czynniki
bierzemy pod uwagę przy wyborze
skali i na czym się koncentrujemy
w wykreślaniu mapy.

Niemniej jednak sensemaking
jest czymś więcej niż tylko analizą
stanu obecnego. Jest on jednocześ-
nie aktem kreatywności. Paradok-
salnie nabiera on szczególnego zna-
czenia w sytuacjach kryzysu. Wte-
dy to zmieniają się oceny, wyma-
gania inwestorów, zarządów, rad ,
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nadzorczych i oczekiwania zespo-
łów zarządzających. Cała działal-
ność firmy podlega przedefiniowa-
niu i ponownej ocenie. Jeśli zatem
sensemaking jest traktowany jak
proces ciągły, permanentny dialog
pozwalający na interpretację i oce-
nę rynków – a dobrzy liderzy tak
właśnie go traktują – pomaga on
w wyjściu z kryzysu i realizację
zmian przy jednoczesnym zacho-
waniu istotnych wartości firmy.

Podsumowując, aby dobrze zaan-
gażować się w sensemaking, należy:
� pozyskiwać informacje z róż-
nych źródeł: od klientów, dostaw-
ców, pracowników, konkurentów,
innych działów, inwestorów;
� angażować innych ludzi w pro-
ces sensemakingu; komunikować
się – mówić o tym, co się widzi, we-
ryfikować to ze spojrzeniem na pro-
blemy z innych perspektyw;
� wykorzystywać wstępne obser-
wacje do małych eksperymentów
i testowania własnych potencjal-
nych konkluzji;
� być otwartym na nowe możliwo-
ści, próbować nie opisywać świata
w sposób stereotypowy.

Relacje

spółczesny obraz lidera
zakłada, że wymogiem
efektywnego przywódz-

twa jest budowanie relacji opartych
na zaufaniu i wzajemnym zrozu-
mieniu. Trzema kluczowymi czyn-
nikami w osiąganiu tej efektywno-
ści stają się: zasięganie informacji,
rzecznictwo i łączenie.

Zasięganie informacji oznacza
aktywne słuchanie, a więc otwar-
tość i chęć rozumienia motywów
działań, odczuć i intencji drugiej
strony w komunikacji.

Rzecznictwo jest prezentacją
własnego stanowiska w sposób rze-
czowy i z podaniem konkretnych
argumentów.

Łączenie oznacza umiejętność
oddzielania zasięgania informacji
od rzecznictwa. Dobrzy liderzy po-
trafią bowiem postawić granicę
między swoimi obserwacjami a in-

terpretacjami i ocenami. Jedno-
cześnie umieją wyjaśnić swój punkt
widzenia bez okazywania agresji
z jednej strony i postaw defensyw-
nych z drugiej.

Efektywne budowanie relacji nie
oznacza rzecz jasna unikania kon-
fliktów za wszelką cenę. W tym kon-
tekście jeszcze większego znaczenia
nabiera umiejętność łączenia i uzy-
skiwania równowagi między chęcią
przeforsowania swojego stanowiska
a otwartością na sugestie innych, ze
szczególnym uwzględnieniem: oka-
zywania szacunku w trakcie dysku-
sji, pozwolenia na zadawanie trud-
nych pytań i stawiania wyzwań.

Aby skutecznie budować rela-
cje, należy:
� poświęcać czas na rozumienie
innych punktów widzenia, słuchać
bez uprzedzeń i wstępnych założeń;
� zachęcać innych do wyrażania
opinii;
� zanim wyrazi się swoje opinie,
przewidzieć reakcje innych, możliwe
pytania, komentarze, wątpliwości;
� wyjaśniać, argumentować;
� oceniać mocne strony aktual-
nych relacji z innymi.

Wizja

ensemaking i budowanie
relacji są umiejętnościami
przywódczymi pomagają-

cymi w stwarzaniu warunków do
motywowania ludzi i podtrzymy-
wania zmian. Dwie następne umie-
jętności: wizja i inwencja (oraz jej
wyzwalanie u podwładnych) są
bazą kreatywności w organizacji
i dają szansę zaistnieć zmianom.

O ile sensemaking jest próbą
wykreślenia mapy stanu obecnego
(jak jest, w jakim środowisku dzia-
łamy), o tyle wizja jest obrazem
przyszłości organizacji (jak ma
być). Tworzenie wizji jest również
procesem dynamicznym i kolek-
tywnym, jest artykułowaniem tego,
co członkowie organizacji chcą
wspólnie stworzyć.

Liderzy, którzy umieją skutecz-
nie budować wizję organizacji,
umieją równocześnie utrzymywać
entuzjazm ludzi i zachęcać ich
do udziału w tworzeniu tej wizji.
W procesie tym powszechnie wyko-
rzystują metafory, historie i obra-
zy, wiedząc, że tylko wiarygodna
i stanowiąca wyzwanie jest w sta-
nie zaciekawić pracowników i po-
budzić do działania.

Aby skutecznie kreować wizję,
należy:
� często zadawać pytanie: co chcę
stworzyć;
� realizować swoje wizje z entuz-
jazmem;
� wziąć pod uwagę fakt, że nie
wszyscy będą podzielali entuzjazm
przywódcy, być przygotowanym na
wyjaśnienia, próbować wypracować
wspólną wizję;
� używać obrazów, metafor i hi-
storii, aby ułatwiać rozumienie
wizji i angażować ludzi do jej rea-
lizacji.

Inwencja, inicjatywa

awet najlepiej sformuło-
wana wizja nie ma sensu,
jeśli nie jest powiązana

z codzienną działalnością organiza-
cji. Aby wizji nadać wymiar realnych
zadań, liderzy muszą zdawać sobie
sprawę z dwóch rzeczy. Jedną jest
konieczność uatrakcyjniania dzia-
łań – ludzie nie lubią robić tych sa-
mych rzeczy w ten sam sposób zbyt
długo. Druga to to, że pracownicy
muszą widzieć związki pomiędzy
swoją pracą a wizją organizacji.

Aby podtrzymywać inwencję,
należy:
� zakładać, że nie zawsze wszyst-
ko zostaje wykonane w sposób naj-
lepszy z możliwych;
� zachęcać do poszukiwania no-
wych, niekonwencjonalnych roz-
wiązań problemów;
� testować nowe sposoby organi-
zacji pracy;
� ciągle poszukiwać nowych opcji
działania.

W poszukiwaniu równowagi

owyższe cztery umiejętno-
ści przywódcze są wzajem-
nie zależne. Bez sense-

makingu nie ma wspólnego spojrze-
nia na organizację i jej otoczenie.

Gdy brakuje budowania relacji
przez lidera, ludzie zaczynają pra-
cować w izolacji lub – co gorsza –
zaczynają realizować swoje własne
i między sobą sprzeczne cele.

Bez wizji nie ma wspólnego,
akceptowanego kierunku działań.
Bez inwencji każda wizja staje się
iluzją.

Nikt jednak nie jest w stanie
w jednakowym stopniu wykazywać
się powyższymi umiejętnościami
w swojej pracy. Zwykle liderzy są
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mocni w jednej lub dwóch dziedzi-
nach. Ta zaś staje się motorem ich
działania.

Szef Intela, Andy Grave, jest
przede wszystkim sensemakerem
z umiejętnością dostrzegania klu-
czowych czynników, które mogą
być skutecznie wykorzystane w bu-
dowaniu przewagi konkurencyjnej.

Herb Kelleher, szef Southwest
Airlines, ma wyjątkowy dar budo-
wania relacji w zespole. W czaso-
piśmie „Leader to Leader” otwar-
cie przyznał: „nie boimy się wyra-
żać emocji w kontaktach z pracow-
nikami. Nie obawiamy się powie-
dzieć: kochamy cię”.

Sztuką staje się zatem poszuki-
wanie wśród podwładnych tych
umiejętności, których brakuje lide-
rowi. To z kolei wymaga od niego
świadomości własnych mocnych
i słabych stron oraz odwagi w ko-
rzystaniu z rad i pomocy podwład-
nych.

Liderzy, którzy szukają u pod-
władnych lustrzanych umiejętno-
ści, pozbawiają swoje organiza-
cje zdolności do adaptowania się
w kompleksowym i zmieniającym
się otoczeniu. Gwarantowanie róż-
norodności umiejętności, wiedzy
i punktów widzenia jest jedną
z metod skutecznej konkurencji.

Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa

Lista kontrolna umiejętności przywódczych

Niewielu ludzi nagle budzi się rano ze świadomością, że źle okreś-
lają wizję działań lub nie umieją budować relacji w zespole. Swoje
słabości odczuwają raczej jako chroniczne i trudne do wytłumacze-
nia problemy organizacji. Poniższa lista pozwala rozpoznać szanse
i zagrożenia oraz rozwijać umiejętności przywódcze.

Oznaki słabego sensemakingu

1. Czujesz, że zawsze masz rację, a inni się mylą.
2. Uważasz, że twoje wizje są adekwatne do rzeczywistości, a in-

nych nie.
3. Orientujesz się, że zbyt często nie dostrzegasz zmian w organi-

zacji lub branży.
4. Kiedy zachodzą zmiany, czujesz się rozczarowany (to nie tak mia-

ło być!).

Oznaki problemów z relacjami

1. Obwiniasz innych za porażki w realizacji projektów.
2. Masz poczucie, że inni ciągle cię frustrują lub zawodzą.
3. Wiele z twoich relacji zawodowych nie sprawia ci przyjemności.
4. Uważasz, że wielu ludzi, z którymi pracujesz, nie zasługuje na

zaufanie.

Oznaki błędów w określaniu wizji

1. Masz poczucie, że praca oznacza konieczność zarządzania i od-
najdywania się w sytuacji niekończących się kryzysów.

2. Ciągle zadajesz sobie pytania: dlaczego to robimy, czy naprawdę
warto?

3. Nie pamiętasz, kiedy mówiłeś o swojej pracy z entuzjazmem.

Oznaki słabej inwencji

1. Wizja twojej organizacji jest dla ciebie abstrakcją.
2. Masz trudności z powiązaniem wizji organizacji z bieżącą pracą.
3. Widzisz dysfunkcjonalne różnice między aspiracjami organizacji

a aktualną organizacją pracy.

Zapoczątkowana publikacjami z początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku historia serii wydaw-
niczej Studia Informatyki Gospodarczej jest zarazem
historią integracji systemów informacyjnych, która
początkowo koncentrowała się wokół hasła kompute-
rowego zintegrowanego wytwarzania (...), a następ-
nie zajęła się reinżynierią procesów łamiących trady-

cyjne wewnętrzne struktury przedsiębiorstw. Obec-
nie zajmuje się ona opisem obszaru procesów we-
wnętrznych i zewnętrznych (...). Z kolei w prezento-
wanej pracy głównym zagadnieniem jest wyjście or-
ganizacji poza pole własnych procesów biznesu i wkro-
czenie na teren relacji międzyorganizacyjnych.

prof. zw. dr hab. Tadeusz Kasprzak

W kierunku rozszerzonego
przedsiębiorstwa
Analiza sektorowa rozwoju ICT
w Polsce
Redakcja naukowa Tadeusz Kasprzak

Difin, Warszawa 2006
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Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownic-
twa „Dom Organizatora” w Toruniu reprezentowa-
ne przez dyrektor Elżbietę Jakubowską zawarło dnia
29 grudnia 2006 r. umowę z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej w Warszawie o dofinansowanie
projektu szkoleniowo-konsultingowego pt: „Europej-
skie standardy zarządzania instytucjami ryn-
ku pracy dla kadr kierowniczych” w ramach:
Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004–2006
� Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz in-
tegracji zawodowej i społecznej
� Działanie – Rozwój i modernizacja instrumentów
i instytucji rynku pracy
� Schemat – Rozwój oferty usług instytucji rynku
pracy.

Projekt jest adresowany do kierowników oraz spe-
cjalistów zarządzających zasobami ludzkimi, którzy pra-
cują w instytucjach rynku pracy, tzn. publicznych służ-
bach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, agen-
cjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, insty-
tucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa
lokalnego na terenie trzech województw: kujawsko-
-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Projekt ma na celu doskonalenie kompeten-
cji zawodowych i psychospołecznych kadry me-
nedżerskiej instytucji rynku pracy.

Intencją projektu jest podniesienie sprawności i ja-
kości działania organizacji poprzez stosowanie efek-
tywnych, nowoczesnych technik menedżerskich, wy-
korzystywanie szans otoczenia oraz, co niezwykle
ważne, wzrost osobistego komfortu i poczucia bezpie-
czeństwa pracy menedżera.

Wspólnie ze specjalistami (wysoko wykwalifikowa-
nymi i doświadczonymi wykładowcami z Uniwersyte-

tu M. Kopernika w Toruniu oraz innych uczelni, a tak-
że praktykami będącymi wybitnymi specjalistami
w swej dziedzinie) został przygotowany program pro-
jektu oparty na dwóch podstawowych modułach: kom-
petencjach zawodowych-menedżerskich oraz kompe-
tencjach psychospołecznych i interpersonalnych. Pro-
jekt zyskał wysokie uznanie merytoryczne i to wpły-
nęło na decyzję o współfinansowaniu przez Europej-
ski Fundusz Społeczny, który dostrzegł konieczność
modernizacji funkcjonujących służb zatrudnienia.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia
2007 r. do marca 2008 r.

Zaplanowaliśmy przeszkolenie 80 osób w dwóch
terminach: styczeń–czerwiec 2007 – 40 osób, wrzesień
2007–styczeń 2008 – 40 osób.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają imienne cer-
tyfikaty kompetencyjne, które będą potwierdzały
uczestnictwo w projekcie szkoleniowo-konsultingo-
wym w ramach podwyższania własnych kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w siedzibie
„Domu Organizatora”, w salach wykładowych o wy-
sokim standardzie. Sale wyposażone są w rzutniki
multimedialne, rzutniki pisma, ekrany, flipcharty,
listwy prezentacyjne.

Atutem siedziby „Domu Organizatora” jest włas-
na infrastruktura oraz jego lokalizacja, usytuowany
jest bowiem w centrum Torunia, w pobliżu dworca
PKP, PKS, hotelu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze
projektu: 056/621 92 58 , 056/622 38 07 oraz na stro-
nie internetowej projektu www.tnoik.edu.pl

Opr. Elżbieta Jakubowska
dyrektor Oddziału TNOiK w Toruniu

Kontrola nie jest „rzeczą absolutną”, kontrola jest
„rzeczą relatywną”. Nie jest działaniem pierwotnym,
lecz wtórnym, pochodnym. Nie można zdefiniować
uniwersalnie obowiązującego do niej stosunku ani
form jego kształtowania. Stosunek do kontroli, co wie-
lokrotnie podkreślamy w tej książce, jest bardzo zin-
dywidualizowany. Są osoby z natury ufne, które wcho-
dząc w środowisko o wysokim współczynniku „kultu-
ry negatywnej”, stać się mogą ofiarami własnej filo-
zofii. Z kolei, osobnicy nieufni kierując zespołami o wy-
sokim współczynniku rzetelności, wprowadzają ele-
menty dezintegracji i konfliktów.

Przesłaniem tej książki jest myśl, że rosnące zro-
zumienie potrzeby kontroli jest niewątpliwie zjawi-
skiem pocieszającym. Natomiast wiara we wszechpo-

tęgę kontroli i wynikający z tej wiary przerost liczby
badań kontrolnych, ich szczegółowość, długotrwałość
i uciążliwość dla kontrolowanych – prowadzi do ujem-
nych konsekwencji. W szczególności grozi to przero-
dzeniem się kontroli merytorycznej w kontrolę wy-
łącznie formalną oraz wzrostem „papierkowego”
zabezpieczenia się kontrolowanych przed konsekwen-
cjami kontroli, w czym można osiągnąć wysoką „pro-
fesjonalność”.

System (proces) kontroli, bardziej niż cokolwiek
innego, weryfikuje prawdę o człowieku, organizacji
i systemie. Wyjątkowo łatwo w nim o pozory, mity
i fałsz (dysfunkcje), ponieważ naturalną potrzebą każ-
dego człowieka jest potrzeba akceptacji, dla której je-
steśmy gotowi sprzedać duszę... Kontrolerowi.

Bolesław Rafał Kuc

Kontrola w systemie zarządzania
Funcje i dysfunkcje
Wydawnictwo PTM, Warszawa 2006


