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Traktat lizboński
a budżet Unii Europejskiej
Jarosław Pietras

Przed traktatem lizbońskim postawiono zadanie
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do działania w gronie obecnych 27 członków i w warunkach
nasilania się nowych zjawisk w skali globalnej – nie
tylko w wymiarze instytucjonalnym. Jednakże dyskusje wokół traktatu lizbońskiego dotyczą zazwyczaj
kwestii, które choć kontrowersyjne, zazwyczaj nie
stanowią o jego istocie. Gorąco dyskutowane różne
aspekty tego traktatu pewnie same w sobie nie są
marginalne i dla poszczególnych państw członkowskich mają swój ciężar gatunkowy. Z tej właśnie
przyczyny już samo choćby pośrednie uwzględnienie w traktacie tych problemów wywoływało istotne
opory niektórych państw członkowskich – zarówno
podczas negocjacji, jak i jego ratyfikacji.
Jednocześnie przyjęcie traktatu lizbońskiego wywołuje konsekwencje, których znaczenia nie sposób
jeszcze obecnie ocenić, gdyż nie są w pełni dostrzegane
wszystkie skutki zarówno przyjęcia rozwiązań traktatowych, jak i innych zmian tak czy inaczej dokonujących się w Unii Europejskiej. Konsekwencje te, obecnie
niezbyt dobrze widoczne, mogą okazać się niezwykle
ważne dla sposobu funkcjonowania UE w przyszłości.
Przede wszystkim powstaje pytanie, na ile traktat ten
wzmacnia procesy oparte o metodę wspólnotową, a na
ile zacieśnia współpracę międzyrządową.Ten aspekt
warto prześledzić w kontekście obecnych dyskusji dotyczących wielkości wspólnego budżetu UE.
Traktat lizboński jest traktowany jako metoda na
swoiste usprawnienie funkcjonowania Unii Europejskiej. Po rozszerzeniu upowszechniło się przekonanie,
że w tak licznym gronie państw członkowskich coraz
trudniej będzie podejmować decyzje mające zasadnicze znaczenie dla możliwości sprawnego funkcjonowania UE. W szczególności na etapie dyskusji nad
traktatem ustanawiającym konstytucję dla Europy
poszukiwano przełomu w tym właśnie wymiarze, ale
i obecny traktat lizboński i wszystkie te mniej liczne
nowe elementy, które on wnosi, są czasem traktowane
jako panaceum na różne bolączki UE.
Traktat lizboński jest tylko jednym z komponentów zapewniających sprawne funkcjonowanie UE.
Traktat ten pogłębia jeszcze bardziej stopień integracji wewnątrz UE, ustanawiając np. nowe instytucje
(przewodniczącego rady, wysokiego przedstawiciela)
i ma na celu stworzenie lepszej identyfikacji Unii Europejskiej i jej instytucji przez własne społeczeństwa,
partnerów zewnętrznych itp. UE powinno być odbie-
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rane w większym stopniu jako spójny organizm zdolny do działania w imię europejskich społeczeństw.
Przyglądając się zmianom – także poprzednich traktatów – powstałego na tej bazie acquis communautaire
i orzecznictwa ETS, należy dostrzec obecnie przemożny wpływ UE i przyjętego prawa UE na praktycznie
każdą dziedzinę funkcjonowania państw członkowskich. Prawo to powstaje na szczeblu europejskim, ale
nie towarzyszy temu równoważny proces przenoszenia uprawnień do podejmowania działań na szczebel
ponadnarodowy. Zacieśnienie integracji i zwiększanie
się znaczenia obecności w Unii Europejskiej dla każdego państwa członkowskiego nie idzie w parze np.
z rozszerzaniem możliwości wspólnego finansowania
nowych instrumentów mających na celu sprostanie
nowym wyzwaniom.
Unia Europejska dokonała znaczącej ewolucji
i znaczącego postępu w wielu obszarach współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi. Wprowadzenie jednolitego rynku wewnętrznego i wspólnej waluty stało się wyznacznikiem głębokości integracji
gospodarczej, objęcie rozwiązaniami traktatowymi
nowych dziedzin współpracy przyniosło postęp integracji w dużo trudniejszych obszarach współpracy,
jak na przykład w zakresie polityki zagranicznej,
bezpieczeństwa, obrony czy spraw wewnętrznych
i sądownictwa, a kolejne rozszerzenia przekształciły
UE w obszar obejmujący ponad 470 mln mieszkańców. Swego rodzaju kulminacją tego procesu była
próba nadania integracji w ramach UE nowego charakteru poprzez przyjęcie traktatu ustanawiającego
konstytucję dla Europy. Nawet jeśli traktat ten nie
został ostatecznie ratyfikowany w swym pierwotnym kształcie, to jednak obecnie ma szansę w nieco
tylko okrojonej formie traktatu lizbońskiego wejść
w życie w najbliższym czasie. Powstaje zatem pytanie, czy ewolucja instytucji europejskich, procesu podejmowania decyzji, rozwiązań traktatowych, prawa
i gospodarki odpowiada ewolucji integracji europejskiej w ogóle oraz tendencji w zakresie kształtowania wspólnego budżetu – jako jednego z ważnych
i wymiernych czynników warunkujących zdolność
do praktycznego działania – w szczególności.
Jednym z najważniejszych sposobów osiągania celów unijnych jest oparcie się na procesach integracji
rynkowej. Przedsiębiorstwa, prowadząc działalność
gospodarczą, wykorzystują potencjał jednolitego rynku i dzięki skali tego rynku i jego zasięgu, gospodarki
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wszystkich państw członkowskich osiągają wyraźne gospodarcze efekty. Jednolity rynek jednak, aby
funkcjonować efektywnie, powinien tworzyć warunki
rzeczywistej konkurencji we wszystkich dziedzinach.
Tylko w warunkach konkurencji dokonywane są ekonomicznie uzasadnione wybory i ujawniają się korzyści wynikające z alokacji zasobów pomiędzy najbardziej efektywne zastosowania. Dlatego tak wysoką
rangę mają postanowienia zawarte w traktacie o UE,
a dotyczące swobody przepływu dóbr, usług, kapitału,
pracowników, zakładania przedsiębiorstw itp.
Można zatem, upraszczając, stwierdzić, że największą skuteczność integracji gospodarki europejskiej, jako całości, uzyskuje się dzięki stworzeniu,
w miejsce odseparowanych rynków narodowych,
rozległego jednolitego rynku wewnętrznego UE. Aby
jednak jednolity rynek mógł funkcjonować sprawnie, potrzebna jest ścisła współpraca rządów państw
członkowskich tak, by prowadziły one politykę gospodarczą skoordynowaną, a nie rozbieżną, prowadzoną
w przeciwstawnych kierunkach. I choć krótkofalowo
korzystną dla pojedynczego państwa członkowskiego,
to w dłuższym okresie obciążającą swym kosztem
całość UE. Koordynacja polityki, zarówno w pełni
zamierzona i uzgodniona pomiędzy krajami członkowskimi, jak i mająca miejsce de facto w wyniku
podobnego spojrzenia na procesy gospodarcze, jest
zatem niezbędnym uzupełnieniem integracji opartej
na procesach rynkowych. Koordynację wspomagają
mechanizmy wspólnotowe i wspólnie podejmowane
działania oraz programy. Przegląd polityk umożliwiający rozpowszechnienie pozytywnych przykładów
skutecznej polityki gospodarczej, ustalanie zbieżnych
celów w procesach gospodarczych itp. dobrze służą powiększaniu potencjału rozwojowego gospodarki UE.
Jednakże opieranie się na intencjach wspólnego działania nie jest wystarczająco silnym i skutecznym instrumentem integracji. Dlatego też UE
tworzy prawo gospodarcze, choć mające różną siłę
oddziaływania, np. poprzez wyznaczanie minimalnych standardów i wspólnych punktów odniesienia
bądź też szczegółowo i jednoznacznie opisanie obowiązujących reguł funkcjonowania przedsiębiorstw
na jednolitym rynku i działań władz gospodarczych
państw członkowskich. W niektórych obszarach UE
prowadzi wspólne polityki. Choć z różnym stopniem
i zakresem stosowanych instrumentów, to jednak
niewątpliwe są one zaawansowanym instrumentem
osiągania pożądanych celów w skali całej UE. Dopiero na tym tle należy dostrzegać bezpośrednie użycie
środków budżetowych UE jako jeszcze jednego sposobu wsparcia oddziaływania wszystkich wymiarów
i procesów integracji europejskiej.
Brak prawdziwych źródeł własnych dochodów
budżetu UE jest przyczyną analizowania sytuacji
poszczególnych państw w kategoriach pozycji netto,
tj. porównywania wpłat do budżetu unijnego przez
poszczególne państwa członkowskie z korzyściami,
rozumianymi jako wydatki unijne na terenie danego państwa. Wyliczenie takiej pozycji netto jest dość
skomplikowanym procesem. Rachunek ten staje się
często punktem odniesienia do oceny skuteczności działania danego kraju na forum europejskim,
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eksploatowany przez media i jest wyraźnie obecny
w krajowej debacie politycznej. Tak się dzieje także i w Polsce. Wystarczy zliczyć artykuły prasowe
o UE, które ukazują skalę napływu funduszy unijnych do Polski jako miary korzyści z integracji europejskiej. Sprzyja to formułowaniu uproszczonych
ocen konsekwencji udziału w procesie integracji, zarówno w sensie kosztów, jak i korzyści. Z jednej strony bowiem w państwach, które są płatnikami netto,
pojawiają się pytania o nadmierny koszt Unii i o konieczność zadbania o „słuszny zwrot” ( juste retour),
a w państwach, które otrzymują więcej funduszy,
niż wpłacają, pojawiają się oczekiwania, jeśli nie powiększenia, to przynajmniej utrzymania dotychczasowego poziomu napływu funduszy unijnych.
Zatraca się tym samym możliwość przyglądania
się szerszemu kontekstowi funkcjonowania Unii Europejskiej. A przecież wydatkowanie funduszy unijnych
jest przede wszystkim realizacją wspólnych polityk,
wspólnych programów i wspólnych działań. Fundusze
niezbędne do sfinansowania tych wspólnych przedsięwzięć mogą być angażowane przez każde państwo
osobno, ale wiele działań może być zrealizowanych
o wiele efektywnej wówczas, gdy są finansowane centralnie. Dodatkowo wszystkie te działania unijne są ze
sobą ściśle powiązane i państwa członkowskie, uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji dotyczących
polityk, programów czy przepisów prawa, uwzględniają ich wzajemny związek.
W takiej sytuacji rządy poszczególnych państw
członkowskich, uzasadniając wydatkowanie publicznych funduszy, muszą wskazywać na pożytki dla
swego kraju płynące z udziału w Unii Europejskiej,
w szczególności gdy muszą ograniczać wydatki na
inne wewnątrzkrajowe cele. Główną częścią budżetu
są wpłaty (zależne od dochodu narodowego brutto i dochodów z podatku VAT) dokonywane przez państwa
członkowskie. Kwoty te wymagają uzasadnienia i obrony w krajowym procesie politycznym przyjmowania
narodowego budżetu. Zatem w warunkach pogłębiania integracji i wzmacniania czynnika wspólnotowego
procedura przyjmowania budżetu wzmacnia proces
międzyrządowy.
W przypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia
z wyraźnie wyodrębnioną zasadą subsydiarności, znajdującą swoje odniesienia już w traktacie z Maastricht
i potwierdzoną ostatnio w traktacie lizbońskim. Zasada ta mówi, że Unia Europejska może podjąć działania,
w których państwa członkowskie uznają, że konkretne działania i cele nie mogą być wystarczająco dobrze
zrealizowane i osiągnięte przez państwa członkowskie
osobno, a działanie Unii będzie zapewniało większą
skuteczność i lepsze wyniki*. Oznacza to potrzebę nie
tylko wykazania przewagi działań przez szczebel unijny, ale uzyskania wspólnej oceny państw członkowskich odnośnie do istnienia tych przewag i podjęcia
w tej sprawie pozytywnej decyzji. Oznacza to występowanie nie tylko czynnika ekonomicznego, ale także politycznego niezbędnego do podjęcia decyzji i przyjęcia
stosownego przepisu prawa, wypracowania instrumentu, programu działania czy też alokowania środków.
W tym procesie państwa członkowskie mogą kierować
się różnymi kryteriami, takimi jak np. ● wystarczal-
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ność (tj. wtedy, gdy działania państw członkowskich
nie są w stanie zapewnić osiągnięcia założonych celów)
● efektywność (tj. wtedy, gdy posunięcie na szczeblu
unijnym przynosi dodatkowe korzyści w porównaniu
do sytuacji wyłącznego działania na szczeblu kraju
członkowskiego) ● przejrzystość i legitymacja (po to,
aby decyzje i działania były podejmowane jak najbliżej
obywateli) ● autonomia (oznaczająca w tym przypadku
konieczność zapewnienia wolności w pełniejszym wymiarze wszystkim obywatelom).
Pomiędzy różnymi instrumentami osiągania celów unijnych powinna istnieć swoista równowaga. Ich
wzajemna zgodność i adekwatność powinna dawać
synergię czyniącą z UE bardziej sprawny organizm.
Czy tak się dzieje? Warto podkreślić, że i w odniesieniu do wyznaczania celów dla Unii Europejskiej,
jako całości, i polityk prowadzących do ich realizacji,
uczestniczące w tym procesie rządy poszczególnych
państw członkowskich przede wszystkim odnoszą się
do politycznej sceny w kraju i odpowiedzialności przed
własnymi wyborcami jako najważniejszymi punktami
odniesienia. Decyzje dotyczące acquis communaitaire
zapadają z dominującym udziałem rządów państw
członkowskich w procesie, w którym o finansach UE
ważni uczestnicy procesu decyzyjnego – tak Parlament
Europejski, jak i parlamenty krajowe – mają ograniczoną rolę. Na tym tle decyzje przyjmowane w procesie politycznym mogą zawierać postanowienia będące
swego rodzaju kompensatą (side-payments) dla tych
państw, które opierają się przed przyjęciem niektórych
rozwiązań prawnych bądź politycznych UE. Tego typu
decyzje mogą dotyczyć zarówno państw zamożnych,
jak i opóźnionych w rozwoju gospodarczym, ale nie jest
to istota procesu budżetowego.
Sytuację komplikuje powiększanie się zakresu
głosowania większościowego, to jest zwielokrotniania sytuacji, w których państwa członkowskie mogą
zostać przegłosowane przy przyjmowaniu unijnych
instrumentów. W takiej sytuacji nadal są zobowiązane do stosowania lub wdrożenia przepisów, co
do których ich narodowe preferencje były odmienne, a jednocześnie są zobowiązane do generowania
krajowych funduszy publicznych do realizacji celów
niekoniecznie będących ich pierwszą preferencją.
Oznacza to, że państwo członkowskie, mimo że nie
może, nie chce lub nie jest w stanie wdrożyć jakiegoś
instrumentu generującego koszty dla jego budżetu, może być przegłosowane i zobowiązane do jego
zastosowania. Właśnie traktat lizboński dodatkowo rozszerza zakres głosowania większościowego,
a wszystkie wpisane w niego zabezpieczenia i mechanizmy opóźniające przyjęcie decyzji mogą jedynie ograniczyć częstotliwość występowania sytuacji,
w której jakieś państwo czy grupa państw zostanie
skutecznie przegłosowana.
Warto zatem postawić pytanie, czy obecne tendencje do zmniejszania wysokości budżetu UE, który przecież zapewnia możliwości wdrożeniowe celów
unijnych, nie stoją w sprzeczności z rozwojem instytucjonalnym i oczekiwaniami wobec UE. Traktat
lizboński – między innymi poprzez nowy system podejmowania decyzji – ułatwia reagowanie na nowe
zjawiska i formułowanie nowych ambitnych celów do
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osiągnięcia i zadań do zrealizowania. Nowe zjawiska
w skali globalnej narastają szybko, podczas gdy ewolucja polityk UE jest procesem dość powolnym. Ambicje UE dotyczące sprostaniu nowym celom są duże,
ale nie idzie w ślad za nimi rozwój skutecznych środków ich realizacji, w szczególności umożliwiających
ich sfinansowanie. Dobrym przykładem jest strategia lizbońska czy polityka w zakresie przeciwdziałania zmian klimatu wyznaczająca osiągnięcie przez
UE jako całość i przez poszczególne państwa członkowskie wiele ambitnych celów, lecz nie formułująca
wystarczająco skutecznych metod ich realizacji.
Intuicyjnie można by oczekiwać, że w miarę zwiększania zadań stawianych przed UE, jako całością,
przy rozszerzaniu kompetencji wspólnotowych będzie
w ślad za tym postępować zwiększanie możliwości
wspólnego finansowania. Obecnie da się dostrzec wyraźną sprzeczność pomiędzy zwiększonymi ambicjami UE, odzwierciedlonymi chociażby przez wyznaczanie coraz to nowych i ambitnych celów zmniejszenia
zróżnicowania wewnętrznego, uczynienia gospodarki
unijnej bardziej konkurencyjną, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania zmianom
klimatycznym etc., a zmniejszającym się relatywnie
wspólnym budżetem. Oznacza to tendencję do oczekiwania, że osiągnięcie tych celów nastąpi w zwiększonym stopniu przez rozproszone ponoszenie kosztów ambitnych polityk przez każdy kraj członkowski
z osobna. Jest to zarazem tendencja do wzmacniania
procesu międzyrządowego integracji europejskiej
i ignorowania możliwości bardziej efektywnego osiągania wspólnych celów przy wykorzystaniu korzyści
skali i zakresu na poziomie ponadnarodowym.
Jakie ten paradoks może znaleźć rozwiązanie?
Albo traktat będzie raczej realizowany poprzez interakcje i współpracę międzyrządową (mimo że oczekuje się po nim zwiększenia zdolności do wspólnego
działania, i to o charakterze wspólnotowym; wówczas nie ma podstaw, by oczekiwać, że przyczyni się
on do powiększenia zdolności UE do wprowadzenia
w życie wszystkich ambitnych celów, polityk i instrumentów uzgodnionych na jego podstawie), albo też
w konsekwencji będzie się dążyć, aby w przyszłości
możliwości podjęcia inicjatyw o charakterze wspólnotowym, wynikających z traktatu lub przyjętych
na jego podstawie, zostały wsparte przez rzeczywiste środki realizacyjne oparte na odpowiednio wysokim poziomie budżetu Unii Europejskiej.
dr Jarosław Pietras
były minister ds. europejskich
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
PRZYPISY
*
Po wprowadzeniu zmian przez traktat z Lizbony do art.
3b ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej przepis ten brzmi:
„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie
należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób
wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli
ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.
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Strategie i praktyki
zarządzania firm high-tech
w Chinach i Polsce
– analiza porównawcza
Krzysztof Obłój, Tomasz Obłój, Gary Bruton, Lau Chung Ming

Wprowadzenie
– próbka i metoda badawcza
poprzednim artykule pt. „Strategie
i praktyki zarządzania firm high-tech
w różnych otoczeniach instytucjonalnych”
(„Przegląd Organizacji” nr 3/2008) sformułowaliśmy wiele hipotez badawczych dotyczących różnic
w strategiach i praktykach zarządzania w polskich i chińskich firmach high-tech, wynikających
– naszym zdaniem – z odmiennej charakterystyki
otoczenia instytucjonalnego w obu tych krajach.
Ponieważ Polska jest w dalszej fazie transformacji swojego otoczenia instytucjonalnego niż Chiny,
nasze hipotezy szły w kierunku zgodnym z nowoczesną teorią instytucjonalną. Po pierwsze, firmy
chińskie będą realizować bardziej proaktywnie
niż polskie strategie inkrementalne i będą bardziej zorientowane na wzrost (hipotezy 1a,1b,1c).
Po drugie (hipotezy 2a i 2b), firmy chińskie będą
koncentrować swoje inwestycje w początkowych
fazach łańcucha wartości (badania i rozwój nowych technologii), a polskie w końcowych (modyfikacje produktów i serwis). Po trzecie, dojrzalsze
otoczenie instytucjonalne firm polskich wymusi
większą efektywność finansową i operacyjną firm
polskich w porównaniu z chińskimi (hipoteza 2c).
W tym tekście autorzy prezentują wyniki analizy statystycznej, która miała na celu weryfikację
wcześniejszych hipotez.
Analizowana próba została stworzona na podstawie sondażu populacji małych i średnich firm tworzących przede wszystkim oprogramowanie, budujących komputery i oferujących usługi w zakresie
informatyki w Chinach i Polsce. Próbka chińska powstała jako efekt sondażu firm w prowincji Guangdong oraz trzech innych prowincji (Beijing, Shanghai, Sichuan) w roku 2003. Wybór tych ośrodków
wynikał z faktu, że tam właśnie koncentrują się
firmy high-tech, a sondażu dokonano we współpracy z Państwowym Biurem Statystyki. Uzyskano odpowiedzi ze 124 firm, a do analizy na potrzeby tego
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artykułu włączono 51 obserwacji (grupa 1 w tabelach), co wynikało z wyłączenia firm działających
na rynku telekomunikacji, oraz firm, które nie
udzieliły odpowiedzi na niektóre kluczowe pytania
sondażu. Próbka polska powstała w roku 2005 po
dwukrotnym sondażu ponad 800 firm z bazy pod
adresem „Computerland”, która jest największą
bazą firm działających na rynku oprogramowania
i komputerów w Polsce. Odpowiedzi udzieliło ponad
80 firm, a na użytek tego artykułu wykorzystano 76 obserwacji (grupa 2 w tabelach). W każdym
przypadku kwestionariusz był kierowany do prezesa firmy.
W kwestionariuszu wykorzystano wiele wypróbowanych skal badawczych, opartych na klasycznej
skali Likerta (odpowiedzi na pięciostopniowej skali).
Skala strategicznej orientacji została zaczerpnięta
z Davisa i Schula (1993). Skala zespołowości i dynamiki zespołów zarządczych została zaczerpnięta
z O’Reilly et.al. (1995). Na bazie kwestionariusza
stworzono dodatkowo bardzo wiele zmiennych, które pozwalały testować hipotezy badawcze dotyczące
koncentracji firm na poszczególnych fragmentach
łańcucha wartości. Wszystkie zmienne mają wskaźniki Cronbach alpha w przedziale 0,7-0,87, co wskazuje na rzetelność skal i zmiennych. Ponieważ badanie ma charakter głównie eksploracyjny i ma na
celu ocenę różnic w zachowaniach firm, zastosowany
został test istotności różnic pomiędzy średnimi tStudenta. Hipoteza zerowa jest sformułowana w postaci braku różnic między średnimi wynikami w obu
populacjach [Frankfot-Nachmias, Nachmias, 2001].

Wyniki badań
ezultat testowania pierwszej hipotezy ukazują tabele 1, 2 i 3. Tabela 1 wskazuje, że
firmy chińskie realizują (grupa oznaczona
numerem 1) przede wszystkim strategie inkrementalne i różnice pomiędzy populacjami firm są statystycznie istotne na poziomie istotności większym niż
0,0000.
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Tabela 2 pokazuje, że firmy chińskie są zdecydowanie bardziej proaktywne w metodzie realizacji
swoich strategii. Pomiar proaktywności opierał się
na odpowiedziach na pytania dotyczące: realizacji ryzykownych projektów, szukania stale nowych
szans, ataku konkurentów i poszukiwania przewagi
„pierwszego ruchu” oraz długości horyzontu czasowego strategii.
Tabela 3 wskazuje, że firmy chińskie są zdecydowanie bardziej zorientowane na poszukiwanie możliwości wzrostu dzięki swoich strategiom. Dodatkowo
na proaktywność i orientację na wzrost wskazywać
będą testy głównych kierunków działania w ramach
strategii, których dotyczy hipoteza 2.
W sumie więc możemy powiedzieć, że występują
bardzo wyraźne i statystycznie istotne różnice pomiędzy populacjami małych i średnich firm high-tech
w Polsce i Chinach. Firmy chińskie realizują znacznie bardziej aktywnie niż firmy polskie strategie inkrementalne zorientowane na wzrost.
Druga główna hipoteza dotyczyła podstawowych
kierunków działania w ramach strategii. Tabele 4
i 5 wskazują, że firmy chińskie w większym stop-

niu niż polskie koncentrują swoje działania na pracach badawczo-rozwojowych oraz tworzeniu nowych
technologii, co potwierdza hipotezę 2a i jest zgodne
z bardziej długookresową perspektywą strategiczną
firm chińskich.
Tabele 6, 7 i 8 pokazują orientację produktową, marketingową i serwisową obu populacji firm.
W obu przypadkach populacja firm polskich jest
bardziej niż chińskich zorientowana na modyfikacje i nowe produkty, marketing i serwis, tak jak
to sugerowała hipoteza 2b, ale różnice nie są statystycznie istotne. Oznacza to, że hipoteza 2b nie
uzyskała potwierdzenia.
Hipoteza 2c dotyczyła efektywności działania
firm i zakładała, że firmy działające w bardziej dojrzałych otoczeniach instytucjonalnych będą zmuszone do wyższej efektywności operacyjnej i finansowej,
aby legitymizować swoje istnienie. W ramach kwestionariusza firmy oceniały efektywność operacyjną
(mierzoną pięcioma pytaniami) oraz finansową (mierzoną czterema różnymi pytaniami) na tle branży.
Hipoteza ta, jak pokazują wyniki w tabelach 9 i 10,
nie uzyskała potwierdzenia. Średnia efektywność

Tab. 1. Test t-Studenta, zmienna „strategia inkrementalna”(według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

3,477124

0,1117322

0,7979276

75

2,742222

0,0913854

126

3,039683

0,0774922

0,734902

0,1441179

Różnica

95% przedział ufności
3,252703

3,701545

0,7914205

2,560133

2,924312

0,8698477

2,886316

3,193049

0,4496523

1,020152

Uwaga: Grupa 1 odnosi się do próbki chińskiej; grupa 2 do próbki polskiej
Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,0000
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Test t-Studenta, zmienna „proaktywność”
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

1

51

3,007157

0,0972685

0,6946361

2,811787

3,202526

2

76

2,781776

0,0798537

0,6961488

2,6227

2,940853

2,872283

0,0622571

0,7016024

0,2253805

0,1259026

Grupa

Razem

127

Różnica

95% przedział ufności

2,749078

2,995489

-0,0237963

0,4745574

Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,0379
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3. Test t-Studenta, zmienna „strategia wzrostu” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

2,336601

0,1240643

0,8859961

75

1,784444

0,0826714

0,7159557

1,619718

1,949171

126

2,007937

0,0740813

0,83156

1,861321

2,154553

0,5521569

0,1431907

0,2687424

0,8355714

Różnica
Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,0001
Źródło: opracowanie własne.
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95% przedział ufności
2,087411

2,585792

,
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Tab. 4. Test t-Studenta, zmienna „badania i rozwój” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

2,503791

0,1331915

0,9511773

2,236268

2,771314

95% przedział ufności

76

2,160132

0,1022859

0,8917074

1,956368

2,363895

127

2,298136

0,0823345

0,9278623

2,135199

2,461074

0,3436593

0,1658005

0,0155194

0,6717991

Różnica
Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,0201
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5. Test t-Studenta, zmienna „technologia” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

2,888477

0,12547

0,8960348

2,636463

3,140491

76

2,289035

0,0999676

0,8714974

2,089889

2,488181

127

2,529756

0,0821813

0,9261358

2,367122

2,69239

0,599442

0,1595439

0,2836848

0,9151992

Różnica

95% przedział ufności

Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,0001
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 6. Test t-Studenta, zmienna „nowe produkty” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

3,070784

0,1366572

0,975928

95% przedział ufności
2,7963

3,345268
3,306499

76

3,111842

0,0977145

0,8518556

2,917185

127

3,095354

0,0798768

0,9001656

2,937281

3,253428

-0,0410578

0,163551

-0,3647455

0,2826299

Różnica
Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,5989
Źródło: opracowanie własne.

finansowa firm polskich jest wyższa niż chińskich,
ale różnice nie są statystycznie istotne. Średnia efektywność operacyjna firm chińskich jest z kolei wyższa niż polskich, ale różnice także nie są statystycznie istotne. Głównym problemem w przypadku tej
hipotezy jest sposób pomiaru. Ponieważ firmy oceniały swoją efektywność na tle branży, jest prawdopodobne, że problem endogeniczności pomiaru spowodował efektywną eliminację różnic, które mogą
w rzeczywistości występować. Skuteczny pomiar
wymagałby uzyskania realnych danych dotyczących
wyników operacyjnych i finansowych firm, co jest
notorycznie trudne w przypadku firm prywatnych,
działających w gospodarkach w fazie transformacji
[Weinstein, Obloj, 2002].

Podsumowanie i konkluzje
unktem wyjścia naszych badań była ważna teoretyczna przesłanka, wynikająca
z nowoczesnej teorii instytucjonalnej, że
otoczenie instytucjonalne w gospodarkach w różnej
fazie transformacji będzie oddziaływać na strategie
i sposób działania firm [Bruton et.al. 2007]. Analiza
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naszych badań wskazuje na trzy istotne trendy. Po
pierwsze, wyniki badań wskazują, że w gospodarkach w okresie transformacji firmy high-tech decydują się przede wszystkim na inkrementalne strategie działania, które pozwalają na szybszą i bardziej
elastyczną adaptację do turbulencyjnego otoczenia
niż strategie synoptyczne. Jednocześnie różnice
w strategiach firm chińskich i polskich są zgodne
z teorią instytucjonalną – im bardziej złożone, słabo
strukturalizowane i dynamiczne jest otoczenie instytucjonalne, tym bardziej aktywna i prowzrostowa staje się strategia firm.
Po drugie, zgodnie z przewidywaniami firmy chińskie orientują się w znacznie większym
stopniu niż polskie na działania w początkowych
fragmentach swoich łańcuchów wartości, a więc
inwestycje w badania i nowe technologie. Przewidywana orientacja firm polskich na późniejszych
fazach łańcucha wartości generalnie występuje,
ale nie jest statystycznie istotnie różna od firm
chińskich. Oznacza to de facto bardziej zrównoważone strategicznie działania w ramach łańcucha
wartości firm chińskich i sugeruje ich większą innowacyjność w przyszłości.
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Tab. 7. Test t-Studenta, zmienna „orientacja marketingowa” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

3,300654

0,140418

1,002785

3,018616

95% przedział ufności
3,582691

76

3,497807

0,105108

0,9163104

3,288421

3,707193

127

3,418635

0,0845661

0,9530112

3,251281

3,585989

-0,1971534

0,1722961

-0,5381488

0,143842

Różnica
Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,8727
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 8. Test t-Studenta, zmienna „orientacja serwisowa” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

4,073529

0,115956

0,8280914

76

3,958947

0,0862261

0,7517013

3,787176

4,130718

127

4,004961

0,0693978

0,7820738

3,867624

4,142297

0,114582

0,1417608

-0,1659801

0,3951442

Różnica

95% przedział ufności
3,840625

4,306434

Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,2102
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 9. Test t-Studenta, zmienna „efektywność finansowa” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

2,759804

0,1220657

0,8717236

2,514628

76

2,966842

0,0958953

0,8359956

2,775809

3,157875

127

2,883701

0,0757085

0,8531918

2,733876

3,033526

-0,2070382

0,1539456

-0,5117157

0,0976393

Różnica

95% przedział ufności
3,00498

Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,9095
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 10. Test t-Studenta, zmienna „efektywność operacyjna” (według kraju)
Test t-Studenta dla dwóch prób o równych wariancjach
Grupa
1
2
Razem

Liczba
obserwacji

Średnia

Błąd
standardowy

Odchylenie
standardowe

51

3,152941

0,1082609

0,7731372

76

3,013947

0,0636148

0,5545811

2,88722

3,140675

127

3,069764

0,0578452

0,6518818

2,95529

3,184238

0,1389938

0,1178161

-0,0941789

0,3721665

Różnica

95% przedział ufności
2,935493

3,37039

Ha: diff > 0; P (T > t) = 0,1202
Źródło: opracowanie własne.

Po trzecie, wbrew naszym oczekiwaniom, bardziej dojrzałe otoczenie instytucjonalne polskiej
gospodarki nie wymusza na firmach wyższej efektywności finansowej i operacyjnej. Kierunkowo
polskie firmy są bardziej efektywne finansowo, ale
mniej operacyjnie, a różnice nie są statystycznie
istotne.
Interpretując przytoczone powyżej wyniki badań, należy wziąć pod uwagę naturalne ograniczenia – zarówno próbki, jak i metod analizy. Po
pierwsze, próbka chińska i polska nie są w pełni
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porównywalne, mimo koncentracji na firmach
w branży komputerowej, ponieważ przy ich tworzeniu korzystano z innych baz danych. Po drugie,
wielkość obu próbek jest ograniczona, co jest wynikiem zarówno ograniczonej motywacji menedżerów
do uczestnictwa w sondażach, jak i przyjętej metody zbierania danych drogą ankiety wysyłanej pocztą. Po trzecie, jak większość badań empirycznych,
tak i ankieta autorów tekstu jest studium percepcji menedżerów, a nie analizą stanu faktycznego.
Po czwarte, wyniki analiz autorów tekstu należy
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traktować jako pewne trendy; test t-Studenta pokazuje bowiem statystycznie istotne różnice, ale nie
uwzględnia dodatkowych zmiennych kontrolnych,
takich jak np. wiek lub wielkość firmy. Częściowo to
ograniczenie jest niwelowane w omawianych badaniach tym, że autorzy tekstu skoncentrowali się na
firmach małych i średniej wielkości, w stosunkowo
młodej branży.
Zarówno badania autorów tekstu, jak i uzyskane
wyniki mają charakter eksploracyjny i pionierski.
Autorzy mają nadzieję, że pozwolą one na bardziej
rygorystyczne – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie – badania porównawcze w przyszłości.
prof. Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania,
Uniwersytetu Warszawskiego
i WSPiZ im. L.Koźmińskiego
Tomasz Obłój
Ph D Candidate
INSEAD, Francja
prof. Gary Bruton
Texan Christian University, USA
prof. Lau Chung Ming
Hong Kong Chinese University, Chiny
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Summary
In this paper we test series of hypothesis related to differences of institutional impact on software and hardware
firms behaviors and actions in China and Poland. In particular we found the following, statistically significant and
predicted by our hypothesis differences between Chinese
and Polish firms: a) Chinese firms strategies are more incremental than Polish firms strategies ; b) Chinese firms
develop and follow their strategies more proactively; c)
strategies of Chinese firms are more growth oriented than
Polish firms. We hypothesized and confirmed that top
management teams dynamics and mode of operation are
similar in Poland and China, most probably due to the
existence of industrial recipes in such global industries.
However, our hypothesis that Chinese firms will invest
more in upstream activities and Polish firms in downstream activities due to different environmental pressures
were not confirmed.
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Wprowadzenie
praktyce zarządzania istnieje wiele wzorców zarządzania uwarunkowanych okolicznościami, w których powstawały i funkcjonują. Każdy z nich opiera się na własnym systemie
wartości, zasadach, regułach. Słuszne jest zatem
stwierdzenie: „Powód, dla którego europejskie przedsiębiorstwa nie mogą funkcjonować w identyczny
sposób jak amerykańskie i japońskie jest oczywisty:
są to zupełnie inne firmy – po prostu europejskie”1).
Celem artykułu jest próba poszukiwania determinant procesu ewolucji modelu zarządzania europejskiego, jego przejawów i ich roli w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Ewoluujący model zarządzania
europejskiego przedsiębiorstwem
odejmując tematykę zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem, autorka zamierza się odnieść do trwającej ewolucji
modelu zarządzania europejskiego. Tendencje zachodzące w gospodarce i kulturze, stale przyjmowane lub odrzucane wzorce pochodzące z innych kultur
gospodarczych kształtują i ciągle zmieniają wartości reprezentowane przez zarządzanie europejskie
przedsiębiorstwem.
Model zarządzania europejskiego kształtowany
jest przez:
kontekst kulturowy,
kontekst tendencji w gospodarce,
otoczenie, a zwłaszcza dynamikę zjawisk i procesów współczesnego rynku, jako zewnętrzną przesłankę do ich określenia,
definiowanie przedsiębiorstwa przez nauki zajmujące się różnymi aspektami jego działalności,
atrybuty przedsiębiorstwa – podstawy jego podmiotowości w złożonym otoczeniu społeczno-gospodarczym,
mody w zarządzaniu.
Różnorodność i złożoność czynników warunkujących model zarządzania europejskiego sprawiają, że
eksponowanie znaczenia któregokolwiek z nich byłoby dalece nieuprawnione.
Rozważania nad przejawami zarządzania europejskiego warto poprzedzić uwagami, które mają
istotny wpływ na postrzeganie cech właściwych dla
określonych modeli zarządzania. Po pierwsze, przedsiębiorstwo jest nastawione na uczenie się, przyjmowanie i gromadzenie nowej wiedzy oraz jej stosowanie w swojej działalności, wyróżniające się przede
wszystkim w możliwie najlepszym dostosowaniu
się do zmieniających warunków gospodarowania,
co określa się jako tzw. uczącą się lub inteligentną
organizacją 2). Po drugie, przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużym dynamizmem. Można to uzupełnić
stwierdzeniem, że przedsiębiorstwo jest wysoce złożonym systemem probabilistycznym, a więc o zachowaniu prawdopodobnym3).
W praktyce zarządzania istnieje wiele wzorców
zarządzania i wiele orientacji badawczych zmierzających do znalezienia wzorca przedsiębiorstwa, pa-
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Przejawy modelu
zarządzania europejskiego
w przedsiębiorstwie
Katarzyna Sołkowicz

radygmatu zarządzania4). Paradygmaty zarządzania opierają się bowiem na zróżnicowanych zasadach
i regułach postępowania. Warto podkreślić, że paradygmat zarządzania europejskiego dostarcza modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania, wskazuje
możliwe odpowiedzi na ustawicznie i niekiedy gwałtownie zmieniającą się rzeczywistość.
Naiwnością byłoby twierdzenie, że w Europie występuje jeden tylko styl zarządzania. Jest ich kilkanaście, ale wspólne cechy przeważają nad różnicami.
Z tego właśnie powodu w literaturze mówi się o europejskim modelu zarządzania przedsiębiorstwem.
Mimo wzajemnego przenikania się paradygmatów
wydaje się niemożliwe wykształcenie jednego modelu
zarządzania przedsiębiorstwem. Podkreślają to także H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, którzy twierdzą:
„Ten europejski model zarządzania nie wyeliminuje
modeli narodowych, doda im raczej nowy wymiar:
powszechny sposób na »bycie europejskim«”5).
Modele pożądanych wartości powinny być raczej
traktowane jako symbole, a nie jako realny stan
rzeczy. Są one pomocne przy ocenie zjawisk i procesów zachodzących w rzeczywistości gospodarczej
Europy. Wzorce należy rozumieć jako schematy
przedstawiające regularność przebiegu procesów
i zjawisk. Ponadto kształtują się one w sposób długotrwały i są rezultatem zbiorowych doświadczeń
europejskich. Z tych powodów warto zwrócić uwagę na przejawy zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem, z zastrzeżeniem, że niektóre z nich
mogą być zupełnie niedostrzegane lub może się wydawać, że są nieważne 6).

Przejawy zarządzania europejskiego
przedsiębiorstwem
rzejawy zarządzania europejskiego mogą
wspomagać procedury zarządzania, a także
stają się funkcją zdolności do zmiany i kreowania innowacji. W tym kontekście stanowią „zasoby” świadomości menedżerskiej. Składa się na nią
zespół elementów, takich jak: wiedza, doświadczenie,
zmysł obserwacyjny, umiejętność zachowań w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Kształtowanie wymienionych składowych świadomości menedżerskiej

numer_PO2008_04_01.indd 11

w znaczącym stopniu wpływa na strukturę i kształt
przejawów ewoluującego modelu zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem.
Profil produktowo-rynkowy
Przedsiębiorstwa europejskie w porównaniu do
japońskich, a tym bardziej amerykańskich przez
bardzo długi czas były zarządzane przez inżynierów, którzy tworzyli nowe produkty o wysokiej jakości, ale nie podejmowali wysiłku marketingowego poprzez szybkie wprowadzanie produktów na
rynek i ich odpowiednią promocję. Pojmowali to
raczej jako tradycyjną sprzedaż. Jak podkreśla M.
Strużycki „z doświadczeń europejskich wynika, że
dojrzałe partnerstwo rynkowe jest potrzebą każdego zorganizowanego konkurencyjnego rynku,
jest obszarem sprawdzalności efektów więzi międzypodmiotowych, sprawdzalności ekonomicznej
ciągu procesów produkcji i dystrybucji, ale także
sprawdzalności etyki biznesu, szanowania reguły
wspólnoty interesów, swoistego szacunku w kontaktach itp”7).
Warto zwrócić uwagę, że wymagania technologiczne i produkcyjne są dominujące w stosunku
do marketingu i obsługi klienta w bardzo wielu
przedsiębiorstwach europejskich. Jednakże widać,
że sytuacja ta ulega zmianie na korzyść orientacji marketingowej. Europejczycy próbują stosować
orientację marketingową w takim stopniu, jak robią
to Amerykanie czy Japończycy. Wynika to jednak
z indywidualistycznego podejścia do każdego kraju,
kultury, a także wyrafinowanego rozumienia świata. Ponadto profil produktowo-rynkowy okazuje się
sposobem na wyznaczanie celów przedsiębiorstw
europejskich.
Ochrona środowiska
W doświadczeniach europejskich ekologia i ochrona środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem są
symbolem nowoczesności i ciągłego postępu technicznego. Dla wielu europejskich przedsiębiorstw ekologia jest czynnikiem harmonijnego rozwoju, określanego jako ekorozwój. Stanowi to swoistego rodzaju
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filozofię nowego podejścia do rozwoju i jednocześnie
zbiór podstawowych kierunków praktycznych działań. Takie podejście wiąże się z wdrażaniem przez
przedsiębiorstwa europejskie systemów zarządzania
opartych na efektywnym i skutecznym, odpowiedzialnym prawodawstwie publicznym, wymuszającym jednocześnie uwzględnienie zagadnień gospodarczych, społecznych i środowiskowych w procesie
podejmowania decyzji na wszystkich poziomach i we
wszystkich dziedzinach.

tywne zachowania przedsiębiorstw w tym zakresie.
Przyczyną takich działań jest fakt, że coraz częściej
właśnie społeczności lokalne, a także społeczeństwa
europejskie stają się swoistymi udziałowcami jako
indywidualni bądź zbiorowi akcjonariusze, pracownicy, członkowie środowisk opiniotwórczych, organizacji społecznych. Zdaniem M. Croziera „Dalszy rozwój myśli o zarządzaniu i społeczeństwie wymagać
będzie nowych pomysłów na zorganizowanie stosunków społecznych”9).

Zmniejszenie stopnia formalizacji
systemów zarządzania

Integracja różnorodności narodowej

Jednym z przejawów zarządzania europejskiego
przedsiębiorstwem, który pojawia się w literaturze
jest zmniejszenie stopnia formalizacji systemów
zarządzania 8). Euromenedżerowie postrzegają
je raczej jako punkt odniesienia, jako narzędzia,
które należałoby poznać i znać sposoby ich ewentualnego użycia. Oczywiście sama znajomość metod i systemów zarządzania nie jest wystarczająca, aby odnieść sukces w zarządzaniu firmą. Nie
umniejsza się znaczenia technik kierowania, ale
bez posługiwania się racjonalnością i adaptacją do
zmian, techniki zarządzania mogą okazać się bezużyteczne.
Euromenedżerowie wykazują duży dystans
do modnych metod, kultur i systemów zarządzania. Ponadto zwracają uwagę na fakt, że starają
się eliminować znaczną liczbę reguł pisanych na
rzecz reguł zwyczajowych. Należy także zwrócić
uwagę na fakt, że cecha ta może być skorelowana
ze zmianą dystansu władzy. Można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatnich lat w zdecydowanej większości krajów, w tym także krajów europejskich,
zmniejszył się dystans władzy. Wynika to z dużej
niezależności jednostki, wielu ruchów narodowowyzwoleńczych, a także z poprawy możliwości
kształcenia. Zwraca uwagę fakt, że wiele krajów
europejskich charakteryzuje wręcz brak szacunku
i zaufania do władzy i bardzo silnie demonstrowana niechęć do niej.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
jako jeden z podstawowych celów ich działalności
Wynika ono niewątpliwie z dziedzictwa kulturowego Europy, gdzie przedsiębiorstwo traktuje się jako
część społeczeństwa i dostrzega jego zobowiązania
jako instytucji społecznej. Przedsiębiorcy w Europie wyrażają przekonanie, że ważniejsze od zysku
jest przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku i realizacja podjętych zobowiązań wobec społeczeństwa.
W związku z takim stanowiskiem można zauważyć
inną cechę, a mianowicie skłonność do asekurowania się i unikanie niepewności.
Wielu przedsiębiorców europejskich pojmuje interes społeczny jako odpowiedzialność za funkcjonowanie załóg i społeczności lokalnych, w których
one działają. Dla wielu spośród nich staje się to celem zasadniczym zarządzania. Ponadto społeczności
lokalne swymi działaniami mogą wymuszać pozy-
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Europejczycy traktują różnorodność kulturową jako
naturalną część swojej egzystencji, jako element
konstrukcyjny świata. Umiejętność radzenia sobie
z różnorodnością i integrowania się z nią to niewątpliwie ich silne strony. Różnorodność postrzegana
jest przez euromenedżerów jako jedno z podstawowych zadań stojących przed integracją europejską.
Warunkiem odniesienia sukcesu na Wspólnym Rynku jest zdolność jego uczestników do integrowania
różnorodności. Wiele przedsiębiorstw zdaje sobie
z tego sprawę i wbudowuje integrację różnorodności w swoje struktury operacyjne. Efektem takiego
podejścia jest europejska forma „globalno-lokalnej”
strategii i organizacji.
W literaturze postuluje się, aby rozpatrywać
w kategoriach stopnia lub poziomu zróżnicowania
według istotnych wymiarów, a nie jako zjawisko absolutne10). Organizacje upatrują w różnorodności potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej.
Rozbudowa więzi komunikacyjnych
jako skutek wewnętrznych negocjacji
Euromenedżerowie podkreślają rolę właściwej komunikacji, która jest jak życiodajna krew i pomaga
organizacji w promowaniu zaangażowania pracowników w procesie podejmowania decyzji11). Wzmacnia
w ten sposób identyfikowanie się jednostki z przedsiębiorstwem, co z kolei może prowadzić do usprawnienia wykonywanej pracy. Poziom partycypacji
pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami
europejskimi wywiera duży wpływ na sposób, w jaki
przedsiębiorstwo funkcjonuje i generalnie odnosi się
do dwóch kluczowych obszarów, tj. stylu zarządzania
i reprezentacji pracowników.
Euromenedżerowie wskazują także, że pracownicy mają wyższą motywację do wykonywania zadań
wówczas, gdy wniosą większy wkład w określenie
celów pracy i sposób, w jaki mają być one osiągnięte. Partycypacja może być postrzegana jako ważny
aspekt sposobu poszukiwania zwiększenia zaangażowania pracowników. Partycypacja pracowników
w zarządzaniu przedsiębiorstwem może przyjmować
dwie postacie: konsultacyjną lub delegacyjną12).
Rola kobiet w rozwoju przedsiębiorstwa
Euromenedżerowie podkreślają, że kobiety wnoszą
do zarządzania przedsiębiorstwem nowe spojrzenie,
często podchodząc do tych samych spraw z zupeł-
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nie innego punktu widzenia niż mężczyźni. Istnieje
przekonanie, że kobiety odgrywać będą coraz większą rolę w przedsiębiorstwach europejskich z powodu
nowych wartości, jakie wnoszą one do zarządzania.
Kobiety wielokrotnie udowadniały, że są wartościowymi pracownikami wykazującymi wiele kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Przedsiębiorstwa europejskie mogą to wykorzystać do osiągania
przewagi konkurencyjnej.
Podsumowując, warto zarysować klika kwestii.
Po pierwsze, mówiąc o wyróżnikach zarządzania
europejskiego należy mieć na uwadze całe bogactwo cech, norm i zasad występujących w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem. Po drugie, warto
podkreślić znaczenie kontekstowości zarządzania
europejskiego oraz problematyki odpowiedzialności
związanej z działalnością przedsiębiorstw.
Po trzecie, występują podobieństwa niektórych
wyróżników europejskich z pewnymi elementami
amerykańskiego, a nawet japońskiego paradygmatu zarządzania13). Po czwarte, zarządzanie europejskie wykazuje różne cechy zależne od historii
i tradycji krajów europejskich, od ich doświadczeń
dawniejszych i okresu ostatnich dekad. Na tendencjach zachodzących w gospodarce i kulturze, zgodnie przyjmowanych lub odrzucanych wzorcach
pochodzących z innych kultur gospodarczych,
kształtowane są standardy zachowań charakterystyczne dla życia gospodarczego w krajach europejskich.
dr Katarzyna Sołkowicz
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
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Summary
In the article the factors which shape the model of management of European enterprise were presented. However,
the variety and complexity of the factors which affect the
model of European management cause that it is not advisable to distinguish any of them. The models of desirable
values should be treated rather than symbols and not as
real status.
The authoress wanted to draw our attention to the fact
that the exemplary management of enterprise should be
understood as a flow chart showing the regularity of processes and phenomenon occurring in economy. The signs of
European management of enterprise and their role in European management were presented here, too.
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Zagrożenia organizacji
w badaniach empirycznych
– kontekst strategiczny
Rafał Krupski

Zagadnienia wstępne
adanie zagrożeń firm nie jest dzisiaj w modzie. I słusznie. Z modelu SWOT pozostały
tylko opportunities. W najnowszych szkołach
zarządzania strategicznego uważa się, że „[…] istotą
przewagi konkurencyjnej jest umiejętność korzystania z przelotnych szans” [4 s.151], a skuteczne konkurowanie na współczesnych rynkach wymaga innowacyjnych strategii [4 s.154]. Świat zarządzania dzisiaj
przesiąknięty jest kategoriami przedsiębiorczości,
innowacyjności i elastyczności, które trudno pogodzić
z zachowawczymi, raczej biernymi postawami unikania zagrożeń, przetrwania organizacji. Niezależnie od
chwilowych, miejmy nadzieję, zawirowań na rynkach
finansowych, generalnie świat gospodarczy rozwija
się nadal i takie postawy menedżerskie, jak: orientacja na otoczenie firmy, gotowość do eksperymentów,
elastyczność działania [3], są nadal ze wszech miar
pożądane.
Jednakże nie należy zapominać, że zarówno
w świecie przyrody, jak i ekonomii, dominuje zasa-

da minimum (energii, kosztów). Rozwój, innowacje,
trudno poddają się planowaniu, a myślenie w kategoriach przetrwania jest bardziej ustrukturalizowane, teoretycznie i praktycznie bardziej opanowane.
W rozważaniach o przyszłości nie należy pomijać zagrożeń, zarówno z merytorycznego punktu widzenia
(okresy bessy jednak występują), jak i metodycznego
punktu widzenia (ujęcie systemowe).
Swoje fascynacje strategiami organizacji również
egzemplifikuję głównie przez wykorzystywanie okazji
[1]. Pewnym odpryskiem prowadzonych badań empirycznych są jednak zagrożenia organizacji, o których
autor uważa, że nie należy zapominać w planowaniu
strategicznym. O nich jest właśnie ten artykuł.

Metoda i zasięg badań
rzedmiotem badań były merytoryczne i metodyczne problemy planowania strategicznego w organizacjach. Ogółem badaniami
ankietowymi objęto 205 przedsiębiorstw oraz 92 organizacje typu urzędy i różne inne organizacje typu

Tab. 1. Najważniejsze zagrożenia przedsiębiorstw o charakterze obiektywnym
Rodzaje zagrożeń obiektywnych

Liczba wskazań

% wskazań

Utrata klientów z różnych przyczyn obiektywnych

123

60,0

Nieregulowanie płatności przez klientów

88

42,9

Rynkowe działania konkurencji (ceny, jakość)

94

45,9

Pozarynkowe działania konkurencji (np.czarny PR)

17

8,3

Nieznani konkurenci

38

18,5

Niesolidni dostawcy, kooperanci

34

16,6

Substytuty

24

11,7

Systemowe rozwiązania dotyczące podatków i innych obciążeń

9

4,4

Zlikwidowanie systemowej ochrony rynku ze strony państwa lub UE

10

4,9

Protekcjonistyczna ochrona rynków zagranicznych

3

1,5

Branżowe rozwiązania systemowe lub ich brak

19

9,3

Wzrost cen kredytów, surowców, niekorzystne kursy walut

52

25,4

Utrata koncesji

18

8,8

Konflikty z władzami lokalnymi

4

1,9

Niedobory rynku pracy

43

21,0

Czynniki naturalne (klimatyczne, nieznane warunki fizycznego środowiska usług)

35

17,1

Inne

4

1,9

Źródło: opracowanie własne.
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non profit. Wśród przedsiębiorstw było 39 firm produkcyjnych, 101 usługowych, 40 handlowych i 25
mieszanych. W innym przekroju przebadano 100 firm
mikro, 51 małych, 19 średnich i 35 dużych. Badania
przeprowadzono za pośrednictwem studentów studiów MBA, studiów magisterskich niestacjonarnych
kierunku zarządzanie oraz studiów licencjackich
kierunku administracja. Wypełniający ankiety, jeśli
sami nie należeli do ścisłego kierownictwa firmy, mieli za zadanie odpowiedzi przekonsultować z osobami
kompetentnymi. Zbiór badanych organizacji był przypadkowy.
Badania przeprowadzono w dwóch etapach.
W pierwszym, pilotażowym, zbadano 15 przedsiębiorstw i 6 urzędów. Wśród kilkunastu obszarów
badawczych między innymi ich celem było ustalenie
listy czynników uważanych przez te firmy za istotne
zagrożenia, z podziałem na obiektywne i subiektywne. W drugim etapie w zakresie zagrożeń respondenci wybierali z kilkunastoelementowej listy po trzy
najważniejsze dla ich organizacji zagrożenia.

Wyniki badań
yniki badań prezentują tabele 1-3.
To, że najwięcej firm identyfikuje zagrożenia
związane z zachowaniami klientów i konkurentów nie jest zaskoczeniem. Zastanawia jednak to,
że 40% firm nie bardzo boi się utraty klientów, a 54%
rynkowych działań konkurentów. Interesujące, że
dotyczy to przede wszystkim małych i mikrofirm
usługowych, dla których w niektórych branżach (np.
usług budowlanych, gastronomicznych) w związku
z masową emigracją Polaków lokalnie powstał rynek
nadwyżki popytu nad podażą. Nie jest to jedyna przyczyna takiego stanu (jedynie 21% firm wskazuje jako
istotne zagrożenia – niedobory runku pracy). Inna,
to być może rzeczywiście rosnący optymizm młodych
przedsiębiorców, który jest wskazywany przez socjologów w ostatnim okresie, a który egzemplifikuje się
brakiem fobii klientów i konkurentów (badania przyczyn takich, a nie innych wyborów niestety nie były
przedmiotem badań).

15
W przypadku zagrożeń subiektywnych spłaszczenie
opinii jest większe niż w przypadku zagrożeń obiektywnych. Trudniej więc o sensowne uogólnienia. Wyraźne
prawidłowości występują raczej w przekroju branżowym. Na przykład firmy budowlane (było ich wśród
badanych 28), niezależnie w zasadzie od wielkości, za
najważniejsze zagrożenia obiektywne uznawały:
nieznane warunki fizycznego środowiska usług (nieznane warunki kalkulacyjne usług), które w znacznym
stopniu determinują ich efektywność; kalkulacje usług
nie mogą być zawyżone, ze względu na przetargową
formę wyłaniania wykonawców przez inwestorów;
brak terminowych lub rzadziej w ogóle brak płatności przez klientów oraz
w ostatnim okresie brak chętnych do pracy.
Wśród zagrożeń subiektywnych wymieniały
przede wszystkim – przeinwestowanie.
W przekroju firm w zależności od wielkości zatrudnienia respondenci dużych przedsiębiorstw wymieniali przede wszystkim:
rynkowe działania konkurencji,
substytuty,
protekcjonistyczna ochrona rynków zagranicznych.
Wśród zagrożeń subiektywnych duże firmy najczęściej wymieniały:
brak wizji, misji i dobrej strategii firmy,
brak innowacji produktowo-rynkowych,
zrutynizowane rozwiązania wewnątrzorganizacyjne.
Natomiast większość mikrofirm wymieniło jako
podstawowe zagrożenie – systemowe rozwiązania dotyczące podatków i innych obciążeń (zwłaszcza tych, które są związane z kosztami pracy). Zagrożenia o charakterze subiektywnym są natomiast bardzo zróżnicowane
dla tych firm i trudno tu o jakiekolwiek prawidłowości.
Generalnie z zagrożeń celowo wyeliminowano
zagrożenie związane z upadkiem firm, które jest
zwykle skutkiem braku reakcji na wiele zidentyfikowanych wyżej przypadków.
Ze względu na znane wady proponowanej metody
badawczej oraz skalę badań trudno o bezkrytyczne
uogólnienia merytoryczne. Pewną wartością jest
chyba lista rodzajów zagrożeń w ogóle, którą w imię

Tab. 2. Najważniejsze zagrożenia przedsiębiorstw o charakterze subiektywnym
Liczba wskazań

% wskazań

Brak wizji, misji, strategii firmy

Rodzaje zagrożeń subiektywnych

51

24,9

Nietrafione inwestycje, przeinwestowanie i brak płynności finansowej

76

37,1

Brak innowacji produktowo-rynkowych

51

24,9

Utrata klientów z winy firmy (brak dbałości o klientów, badań ich potrzeb itp.)

91

44,4

Niedocenianie konkurentów

91

44,4

Niedocenianie kształtowania i wykorzystywania zasobów wiedzy

41

20,0

Niedocenianie postaw, zachowań pracowników i innych elementów kultury organizacyjnej

72

35,1

Brak długofalowych umów z dostawcami, klientami

41

20,0

Brak kontaktów interpersonalnych kierownictwa firmy z kierownikami innych
firm i z VIP-ami otoczenia

10

4,9

Przestarzała technika i technologia branżowa

42

20,1

Nienadążanie za nowymi technologiami informatycznymi

4

1,9

Zrutynizowane rozwiązania wewnątrzorganizacyjne

41

20,0

Inne

4

1,9

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 3. Najważniejsze zagrożenia urzędów i innych organizacji typu non profit
Liczba wskazań

% wskazań

Zmiany legislacyjne warunkujące istnienie i funkcjonowanie urzędów i innych
organizacji non profit

Rodzaje zagrożeń

38

41,3

Kadencyjność kierownictw urzędów

22

23,9

Zmiany legislacyjne wprowadzające elementy gospodarki rynkowej w obszarach
zmonopolizowanych przez urzędy

3

3,2

Negatywne opinie otoczenia o pracy urzędu

49

53,3

Opóźnienia we wdrażaniu systemów informatycznych, brak finansowego wsparcia
zadań z tym związanych

44

47,8

Decyzje podejmowane niezgodnie z prawem lub/i brak decyzji prawem nakazanych

9

9,8

Brak kwalifikacji pracowników urzędu

26

28,3

Konkurencja ze strony organizacji (urzędów) funkcjonujących w sąsiednich obszarach terytorialnych (w tym zagranicznych)

11

12,0

Opóźnienia we wdrażaniu i niejasność przepisów dotyczących funduszy UE

19

20,7

Zwiększenie zakresu zadań bez zapewnienia adekwatnego finansowania

53

57,6

2

2,2

Inne (np. układy polityczne, wywieranie nacisków itp.)
Źródło: opracowanie własne.

kompletności informacyjnej warto przejrzeć w procesie planowania strategicznego. Dla porównania
specyfik organizacji poniżej (już bez komentarza)
zaprezentowano listę najważniejszych zagrożeń
firm typu: urzędy (najczęściej były to urzędy miast
i gmin) oraz innych organizacji non profit.

Strategiczna ważność zasobów
w procesach zabezpieczania się
przed zagrożeniami
innych, niż w przedstawionych wyżej badaniach, identyfikowano przede wszystkim oryginalność poszczególnych rodzajów zasobów
i w efekcie ich ważność dla strategii przedsiębiorstw
i źródeł przewagi konkurencyjnej. Poza tym próbowano
zbadać ważność określonych zasobów w wykorzystywaniu okazji oraz dla unikaniu zagrożeń. Wyniki tych
badań opublikowano w „Przeglądzie Organizacji” z wyjątkiem właśnie kontekstu zagrożeń [2].
Przypomnijmy, że badaniami objęto wówczas 151
przedsiębiorstw (20 dużych, 45 średnich, 64 małych
i 22 mikroprzedsiębiorstw).
Wytypowane do badań zasoby obejmowały:
wiedzę (wspartą zbiorami informacji w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej), umiejętności i talenty
pracowników (specjalistyczne, elitarne, oryginalne),
postawy i zachowania pracownicze (lojalność,
dyspozycyjność, kreatywność), motywacje i inne
elementy kultury organizacyjnej,
relacje z otoczeniem – uprzywilejowane, sformalizowane (koncesje, certyfikaty, wynikające z umów
uprzywilejowanie),
relacje z otoczeniem – uprzywilejowane, niesformalizowane (wynikające z kontaktów osobistych,
zaufania i lojalności, koneksji itp.),
technologie branżowe (np. posiadane patenty,
kosztochłonne high technology lub wartościowe ze
względu na tradycje),
technologie informatyczne (autorskie, kosztowne
oprogramowanie) wspomagające technologie branżowe i procesy informacyjno-decyzyjne,
własne lub będące do dyspozycji zasoby naturalne
(oryginalność właściwości fizyko-chemicznych),
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lokalizację (miejsce produkcji, świadczenia usług,
sprzedaży, oryginalne historycznie budynki itp.),
image firmy (znaki handlowe, historia, reputacja),
źródła finansowania,
rutyny, rozwiązania wewnątrzorganizacyjne (procesy, struktury).
Z badań wynikło, że za najważniejsze dla unikania zagrożeń uznano:
wiedzę, umiejętności i talenty pracowników
(70,2% przedsiębiorstw),
postawy i zachowania pracownicze (58,3%),
relacje z otoczeniem uprzywilejowane, niesformalizowane (49%).
Dla porównania, co już publikowano [2] za najważniejsze do wykorzystywania okazji uznawano:
relacje z otoczeniem – uprzywilejowane, niesformalizowane (70,9%),
wiedzę, umiejętności i talenty pracowników (53,6%),
technologie informatyczne (41,7%).
W sytuacji zagrożeń ważne są więc przede wszystkim wiedza i postawy pracownicze oraz znajomości
(sic!). To chyba nie jest zaskoczenie.
prof. dr hab. Rafał Krupski
Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu
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Summary
The article presents the results of research concerning different kinds of threats in profit and non-profit organizations. Specifying, 40% enterprises do not fear clients’ loss
and competitors’ behaviour. Additionally, the most important resources in enterprises for threats’ elimination are
knowledge, employee attitudes, and non-formalized relational resources.
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Analiza rynku
a decyzje strategiczne
Ewa Grandys

Wprowadzenie
race badawcze, których wyniki wykorzystano w publikacji, zostały wykonane w przedsiębiorstwach branżowy odzieżowej. Wbrew
obiegowym opiniom, odgrywa ona nadal ważną
rolę w gospodarce narodowej. Potwierdzają to dane
statystyczne. Na początku 2006 roku przemysł ten
zatrudniał 171,4 tys. osób (5,9% ogółu pracujących
w przetwórstwie przemysłowym), a wartość jego
produkcji wynosiła 8 310,8 mln zł (1,1% krajowej
produkcji globalnej przemysłu) [8, s. 86, 210]. Domniemywać należy, że wielkości ujawniane do celów statystycznych mogą być zaniżone. Mała firma
odzieżowa sprzyja efektywności gospodarowania,
ale stwarza możliwości nieformalnych zasad jej
funkcjonowania. Skala tego zjawiska jest w kraju
prawdopodobnie analogiczna jak w Portugalii (16,7%
– zatrudnienie w przemyśle tekstylno-odzieżowym),
Grecji (10,3%), Hiszpanii (6%) i we Włoszech (5,9%)
[6, s. 89]. Włochy, ze względu na tradycje oraz wysoki poziom wzornictwa odzieży i tkanin, mają szczególną pozycję w badanym sektorze produkcji.
Transformacja firm odzieżowych ograniczyła spadek ich produkcji. Potwierdziły to dane publikowane
przez Polską Izbę Odzieżowo-Tekstylną, ukazujące
wzrost produkcji sprzedanej o 2% w 2006 roku [4].
Czy degradacja omawianej branży została zatrzymana, a symptomy poprawy koniunktury można zmienić w trwały proces, zależy od stosownych decyzji
rządu oraz od umiejętności podejmowania optymalnych decyzji strategicznych przez zarządy firm.
Identyfikacja stanu faktycznego w polskim przemyśle odzieżowym jest wynikiem przeprowadzonych badań, bezpośredniego uczestnictwa autorki
w procesach gospodarczych kraju na stanowisku

menedżera oraz analizy literatury przedmiotu badań. Wymienione źródła pozwoliły na postawienie
hipotezy, że w większości firm odzieżowych decyzje
strategiczne podejmowane są intuicyjnie. Niewiele
z nich korzysta z wyspecjalizowanych metod analizy
rynku. Przyjęto założenie, że firmy stosujące te metody uzyskują korzyści bieżące określone wielkością
udziałów w rynku oraz długofalowe, mierzone stopą
wzrostu rynku.
W krajowym przemyśle odzieżowym dominują
mikroprzedsiębiorstwa. Jednak wartość realizowanej produkcji wskazuje (tabela 1), że średnie i duże
firmy partycypują wartościowo w 48,6% produkcji,
a ich udział w branżowym zatrudnieniu ogółem wynosi 58,1%. To potwierdza ich dominację nad małymi i mikroprzedsiębiorstwami. Dlatego jako obszar
badawczy przyjęto grupę średnich i dużych przedsiębiorstw odzieżowych.

Uwarunkowania zmian funkcjonowania
europejskiego rynku odzieżowego
olski rynek odzieżowy jest od kilku lat
fragmentem rynku europejskiego. Integracja rozpoczęła się od wejścia w życie Umowy przejściowej, liberalizującej handel towarami
między Polską a UE (01.03.1992). Po okresie przejściowym, od 1998 roku krajowe przedsiębiorstwa
uzyskały wolny dostęp do JRE [7]. Równocześnie
konkurencyjna oferta odzieży uzyskała swobodny
dostęp do polskiego rynku. Zwieńczeniem procesu
integracji było przyjęcie Polski do UE (01.05.2004).
I chociaż występują jeszcze pewne ograniczenia dla
nowych członków Unii, to został osiągnięty jeden z jej
podstawowych celów – swoboda przemieszczania towarów wewnątrz rynku UE. To spowodowało wzrost

Tab. 1. Dane o przedsiębiorstwach odzieżowych w Polsce – początek 2006 roku
Mikrofirmy
(do 9 osób)

Małe firmy
(10–49 osób)

Średnie firmy
(50–199 osób)

Duże firmy
(powyżej 200 osób)

Liczba firm

15 620

2412

521

68

Udział [%]

83,9

12,9

2,8

0,4

Wielkość zatrudnienia [tys.]

14,7

44,8

52,9

29,6

Udział [%]
Wartość produkcji [mln zł]
Udział [%]

10,3

31,6

37,3

20,8

1 914,3

2 358,5

2 438,2

1 599,8

23,0

28,4

29,4

19,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Przemysłu 2006, op.cit., s. 43, 51, 86, 212.
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konkurencyjności przedsiębiorstw. OECD definiuje
konkurencyjność jako zdolność podmiotów gospodarczych do sprostania międzynarodowej konkurencji,
uzyskania wysokiej stopy zwrotu od zaangażowanego kapitału oraz utrzymanie relatywnie wysokiego
zatrudnienia. Konkurencyjność zmieniła warunki
funkcjonowania krajowych firm odzieżowych.
Kolejne istotne uwarunkowanie operowania na
europejskim rynku odzieży to przyjęcie Chin do WTO
w 2001 roku oraz zakończenie okresu przejściowego
Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży
(01.01.2005). Konsekwencją wymienionych zdarzeń
było zniesienie barier w handlu międzynarodowym
i wzrost importu odzieży [2]. Głównym jej dostawcą do Europy stały się Chiny. Naruszenie dotychczasowego status quo spowodowało impas na rynku
odzieży regionów szczególnie uzależnionych od omawianego sektora produkcji, w tym dla Polski. W tej
sytuacji, na początku 2004 roku Komisja Europejska ustanowiła Grupę Wysokiego Szczebla branży
tekstylno-odzieżowej do sformułowania inicjatyw
w celu dostosowania sektora do zmienionych warunków gospodarczych i zaproponowania działań mających poprawić jego konkurencyjność. Pierwszą grupę zaleceń ogłoszono w raporcie z czerwca 2004 roku
– Wyzwania 2005 roku – europejskie tekstylia
i odzież w środowisku wolnym od kontyngentów [9]. Podjęte działania to m.in. ścisłe monitorowanie importu z Chin.

Rys. 1. Import do Polski odzieży i bielizny
z tkanin w 2006 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIOT
publikowanych przez R. MATUSIAK, Handel zagraniczny
w 2006 roku, „Rynek Mody” 2007, nr 6–7.

Udział importu chińskiej odzieży i bielizny z tkanin na polski rynek w 2006 roku był dominujący
i wynosił 44,59%, a importu odzieży i bielizny z dzianin – 28,60%. Prezentują to rysunki 1 i 2. Jednocześnie odnotowany został istotny wzrost dynamiki
tego importu. Wynosił on odpowiednio 29% dla ubiorów z tkanin i 26% dla ubiorów z dzianin [4].
Można stwierdzić następującą gradację udziałów
importu odzieży i bielizny z tkanin (rysunek 1): Chiny – 44,59%, Turcja – 8,74%, Niemcy – 5,37% oraz
Włochy – 4,39%. Przy dominacji importu z Chin są
dwa kraje europejskie: Niemcy i Włochy. Z kolei graficzna prezentacja udziałów importu odzieży i bielizny z dzianin na polski rynek (rysunek 2) wskazuje
na dominację Chin – 28,60%, Turcji – 12,64% i Bangladeszu – 8,86%. Łącznie te trzy kraje realizują
połowę importu w tej grupie produktów. Liczącymi
się dostawcami europejskimi na krajowy rynek są
również Włochy z udziałem importu 5,99%, Niemcy
– 3,05% oraz Dania – 2,21%.
Obok głównego nurtu importu do kraju odzieży
i bielizny z Azji, liczące się statystycznie udziały ma
import z Włoch, Niemiec i Danii. Dostawy te uzupełniają ofertę rynkową polskich przedsiębiorstw
odzieżowych, których udział w rynku stanowi 42,1%
[8, s. 111, 366, 370]. Popyt na markową odzież krajową oraz importowaną z Europy świadczy o tym, że
duża część polskiego społeczeństwa oczekuje atrakcyjnego wzornictwa połączonego z wysoką jakością
surowców i wykonania wyrobów. Fakt ten wskazuje
na istnienie segmentu rynku odzieży akceptującego
wyższe ceny detaliczne. Zjawisko to jest powodowane stopniowym wzrostem zamożności społeczeństwa
oraz symptomem zmian koniunktury rynku. Zmianę uwarunkowań w handlu międzynarodowym dostrzegł A. Greenspan, który stwierdził, że wiosną
2007 roku ceny importu z Chin wzrosły wyraźnie
od wielu lat [3]. Jest to konsekwencja wzrostu płac
w Chinach, który w opinii autora powinien przyspieszać, a wraz z nim inflacja. Podobne prognozy
anonsował w 2005 roku R. Ernsberger jr. Przywołał
on w swoich wypowiedziach przykład Japonii, której
uwarunkowania w 1959 roku były zbliżone do chińskich. Japonia miała wysoko kwalifikowaną kadrę,
a jej koszty pracy wynosiły 10% kosztów USA. Jednak pod wpływem międzynarodowej presji zaczęła
rewaluować kurs jena. Chińczycy w opinii tego autora nie zdominują światowego przemysłu przetwórczego, nastąpi bowiem w Chinach aprecjacja waluty
i wzrost płac jako nieuchronny skutek rozwoju gospodarczego [1].

Proces podejmowania decyzji w polskich
przedsiębiorstwach odzieżowych

Rys. 2. Import do Polski odzieży i bielizny
z dzianin w 2006 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIOT
publikowanych przez R. MATUSIAK, Handel zagraniczny
w 2006 roku, „Rynek Mody” 2007, nr 6–7.
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ecyzje strategiczne tworzą uwarunkowania
wewnętrzne przedsiębiorstwa. Dlatego ich
podjęcie powinno być poprzedzone rzetelną analizą segmentu rynku adekwatnego do rodzaju kreowanego produktu. Przeprowadzone badania
ukazują, jak ten proces przebiega w krajowych firmach odzieżowych.
Do oceny pozycji rynkowej firm odzieżowych
wykorzystano ich udziały w rynku, które są jednym
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z podstawowych mierników ekonomicznych. Udziały
te określono w odniesieniu do całkowitego wolumenu krajowego rynku odzieżowego, który został obliczony wg wzoru:
W = P + I – E,
gdzie: W – wolumen rynku, P – wartość produkcji
sprzedanej (ceny bieżące), I – wartość importu, E –
wartość eksportu.
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu odzieżowego i futrzarskiego w 2005 roku wynosiła
8 091,2 mln zł. Została ona powiększona o import,
który wynosił 3 949,5 mln zł, a pomniejszona o eksport w wysokości 5 224,4 mln zł [8, s. 111, 366, 370]
(branża odzieżowa miała nadwyżkę eksportu nad
importem w wysokości 1 274,9 mln zł). Tak uzyskana wartość 6 816,3 mln zł to wolumen sprzedaży na
krajowym rynku odzieży.
Próba badawcza 29 polskich przedsiębiorstw
odzieżowych osiągnęła łączną wartość produkcji
sprzedanej 1 058,9 mln zł. Została ona zmniejszona o wartość eksportu w wysokości 301,4 mln zł,
co dało wolumen ich sprzedaży na rynku krajowym
w wysokości 757,5 mln zł. Wartość ta stanowi udział
11,1% w krajowym rynku odzieży. Próba ta jest dostateczna do oceny zjawisk w branży odzieżowej. Na
potrzeby prowadzonej analizy przyjęto wskaźnik
względnego udziału w rynku badanych przedsiębiorstw jako podstawowe kryterium liczbowe, definiujące przedmiot badań. Skorelowanie go z tempem
wzrostu rynku odzieżowego pozwoliło na opracowanie macierzy BCG (rysunek 3), którą przedstawiono na podstawie wyników badań z tabeli 2. Macierz
BCG pozwala przedstawić oddziaływanie na siebie
czynników kontrolowanych i niekontrolowanych
przez przedsiębiorstwo. Niekontrolowane znajdują
się na osi rzędnych i określają tempo wzrostu rynku
danej firmy. Wartość poniżej linii poziomej, równej
10%, jest oceniana jako niska, zerowa lub ujemna
[5, s. 204]. Siedem przedsiębiorstw badanej próby

Rys. 3. Macierz BCG – sprzedaż przedsiębiorstw badanej próby
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
(tabela 2).
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uzyskało ujemną stopę wzrostu rynku i pominięto je
przy tworzeniu rysunku 3.
Największym producentem odzieży w Polsce
jest obecnie firma LPP z Gdańska. Nie została ona
jednak przyjęta jako punkt odniesienia udziałów
w rynku; wszystkie przedsiębiorstwa znalazłyby się
bowiem w obszarach „znaków zapytania” i „psów”.
Konkurentem, względem którego określone zostały
udziały rynkowe, była firma oznaczona numerem 1.
W odniesieniu do niej, na osi odciętych zaznaczone
zostały względne udziały w rynku badanych przedsiębiorstw odzieżowych. Oś udziałów w rynku oznaczona została w skali logarytmicznej, czyli odległości
są proporcjonalne do progresji udziałów. Wartość 1
dzieląca pionowo macierz oznacza, że analizowane przedsiębiorstwo ma taki sam udział w rynku
jak wskazany konkurent. Wartość poniżej 1 jest
określana jako mała, a powyżej jako duża. Kółkami oznaczono pozycję ośrodków aktywności przedsiębiorstw. Firmy w poszczególnych grupach łączy
aktualna pozycja na rynku. Analiza BCG pozwoliła
stwierdzić, że w obszarze:
firm rozwojowych (gwiazdy) znalazły się 2 przedsiębiorstwa,
firm ustabilizowanych (dojne krowy) – 3 przedsiębiorstwa,
firm o niepewnej przyszłości (znaki zapytania) –
10 firm,
firm schyłkowych (psy) – 14 producentów badanej
próby.
Kolorami oznaczono wolumen sprzedaży badanych przedsiębiorstw. Kolor szary oznacza wartość
sprzedaży w skali roku ponad 65 mln zł, kolor biały
– poniżej 15 mln zł, a kolor czarny oznacza sprzedaż
odzieży w przedziale od 15 do 65 mln zł. Symptomatyczne jest, że w obszarze przedsiębiorstw rozwojowych i ustabilizowanych znalazły się wyłącznie
firmy o największym wolumenie sprzedaży. Liczna
grupa przedsiębiorstw w obszarze znaków zapytania nie była jednorodna. Wysoka dynamika wzrostu
sprzedaży w firmach 8, 17, 28 i 29 w połączeniu z prowadzoną restrukturyzacją może być dobrą prognozą
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Warunkiem jest wsparcie finansowe niezbędnych
działań marketingowych. Przedsiębiorstwami, których wyniki mierzalne i niemierzalne wskazywały
zdecydowanie złe prognozy na przyszłość, były firmy
nr 5, 11, 12, 14, 16, 18 i 24.
Na podstawie zajmowanej pozycji rynkowej, firmy powinny podejmować swoje decyzje strategiczne. Badania potwierdziły, że praktyka gospodarcza
może odbiegać od teoretycznych wzorów zachowań.
Porównanie teoretycznych i praktycznych zachowań
w badanej próbie przedstawiono w tabeli 3. W przedsiębiorstwach z obszaru „gwiazd” prezentowane
cele, nakłady inwestycyjne oraz poziom ryzyka nie
odbiegały od teoretycznych wzorów zachowań. Z kolei w obszarze „dojnych krów” jedna z firm ponosiła
zbyt duże nakłady inwestycyjne (nadmierny poziom
ponoszonego ryzyka). W obszarze znaków zapytania różnice pomiędzy zachowaniami teoretycznymi
a praktycznymi nasilały się. Tylko w trzech firmach
odnotowano zalecane, wysokie nakłady inwestycyjne na zwiększanie produkcji i sprzedaży. Mimo
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Tab. 2. Stopa wzrostu rynku oraz udziały w rynku polskich firm odzieżowych
Nr
firmy

Sprzedaż w roku
badanym
[tys. zł]

Sprzedaż w roku
poprzednim
[tys. zł]

Stopa wzrostu
rynku
[%]

Udziały
w rynku
[%]

Względny udział
w rynku
(do firmy numer 1)

1

64 841

6 1931

4,7

0,453

1,00

2

20 000

20 000

0,0

0,140

0,31

3

131 097

100 000

31,1

0,915

2,02

4

3473

2 898

19,8

0,024

0,05
0,01

5

514

551

-6,7

0,004

6

10 641

7 383

44,1

0,074

0,16

7

4 981

3 879

28,4

0,035

0,08

8

12 858

8 857

45,2

0,090

0,20

9

9 000

8 400

7,1

0,063

0,14

10

6 372

5 673

12,3

0,044

0,10

11

690

761

–9,3

0,005

0,01

12

8 163

12 433

–33,3

0,057

0,13

13

3 800

3 400

11,8

0,027

0,06

14

14 569

16 214

–10,1

0,102

0,22

15

48 137

44 619

7,9

0,336

0,74

16

7 867

8 835

–10,9

0,055

0,12

17

12 554

5 051

248,5

0,088

0,19

18

12 000

14000

–14,3

0,084

0,19

19

27 726

27 042

2,5

0,194

0,43

20

110 025

112 485

8,9

0,768

1,70

21

30 484

27 741

9,9

0,213

0,47

22

91 771

86 037

6,7

0,641

1,42

23

4 350

4 350

0,0

0,030

0,07
0,10

24

6 215

8 818

–29,5

0,043

25

374 494

259 326

44,4

2,614

5,78

26

8 000

7 800

2,6

0,056

0,12

27

4 344

4 295

1,1

0,030

0,07

28

18 561

15 879

16,9

0,130

0,29

29

11 352

8 264

37,4

0,079

0,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 3. Porównanie zachowań teoretycznych i praktycznych firm próby badawczej
Element strategiczny

Gwiazdy – 3 przedsiębiorstwa
Wzory zachowań
Decyzje praktyczne
– teoretyczne

Cel

Utrzymanie lub rozszerzanie
rynku

Rozszerzanie rynku w kraju i za granicą przez:
budowę własnej sieci sklepów,
poprzez sieci hipermarketów,
odbiorców hurtowych.

Nakłady inwestycyjne

Wysokie; reinwestowanie

Wysokie, głównie w rozwój sieci sprzedaży.

Zachowanie się ze
względu na ryzyko

Akceptować

Akceptowane
Dojne krowy – 2 przedsiębiorstwa
Jedna firma w tej grupie zadecydowała o utrzymaniu rynku
na dotychczasowym poziomie, druga dąży do dalszego rozszerzania rynku w kraju i za granicą.

Cel

Utrzymanie lub niewielkie
poszerzanie rynku

Nakłady inwestycyjne

Ograniczone; wyłącznie
W jednej firmie wysokie, w drugiej – ograniczone. Nakłady
inwestycje odtworzeniowe oraz są przeznaczane na inwestycje odtworzeniowe i rozwój sieci
racjonalizacyjne
sprzedaży.

Zachowanie się ze
względu na ryzyko

Ograniczyć
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Znaki zapytania – 10 przedsiębiorstw
Nie stwierdzono przypadku selektywnej redukcji, dwie firmy w tej grupie zdecydowały o utrzymaniu rynku, a pozostałe o jego rozszerzaniu.

Cel

Selektywna redukcja, ewentualne rozszerzanie rynku

Nakłady inwestycyjne

Wysokie; głównie na zwiększa- Tylko w trzech firmach inwestycje są wysokie. W pozostanie produkcji i sprzedaży
łych ograniczono je do potrzeb odtworzeniowych.

Zachowanie się ze
względu na ryzyko

Akceptować

Nadmiernie ograniczone.
Psy – 14 przedsiębiorstw

Cel

Redukcja udziałów w rynku

Jedna firma redukuje udziały rynkowe, sześć zdecydowało
o dalszym rozwoju rynku, a pozostałe dążą do utrzymania
udziałów.

Nakłady inwestycyjne

Minimalne; sprzedaż majątku
trwałego, ograniczenie nakładów na produkcję

Tylko jedna firma podjęła decyzję o wyprzedaży majątku
trwałego. Jedna poniesie relatywnie wysokie nakłady inwestycyjne. Dalsze cztery – ograniczyły inwestycje, a pozostałe
nie planują ponoszenia kosztów w tym obszarze.

Zachowanie się ze
względu na ryzyko

Silnie zredukować

Brak umiejętności prawidłowej oceny ryzyka.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

możliwości finansowych, ich poziom był nadmiernie
ograniczany. W obszarze „psów” polityka gospodarcza badanych przedsiębiorstw znacznie odbiegała od
teoretycznych wzorców zachowań. W firmach tych
nie wykonywano analiz rynkowych, a decyzje strategiczne podejmowane były na podstawie niepełnych
informacji lub intuicyjnie.

Podsumowanie
rzeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że stosowanie wyspecjalizowanych
metod analizy rynku może stanowić jedno
ze źródeł przewagi konkurencyjnej krajowych firm
odzieżowych. Główne wnioski to:
Aż 69% firm (48,3% z obszaru aktywności „psów”
oraz 20,7% z obszaru aktywności „znaków zapytania”) podejmuje decyzje strategiczne intuicyjnie,
a nie na podstawie wyników analiz rynku. Konsekwencją jest ich niska konkurencyjność bieżąca, potwierdzona niewielkimi udziałami w rynku odzieżowym oraz niskim tempem wzrostu rynku.
W 31% firm, które prowadzą analizy rynkowe,
praktyka gospodarcza przy podejmowaniu decyzji nie odbiega od teoretycznych elementów strategicznych, skorelowanych z modelem BCG. Ta grupa firm uzyskuje bieżącą przewagę konkurencyjną
w postaci wysokiego udziału w rynku oraz przewagę
długofalową, potwierdzoną wysokim tempem wzrostu rynku. Optymalizowanie warunków ich rozwoju
powinno być istotne dla gospodarki narodowej.
Prezentowane wnioski upoważniają do stwierdzenia, że analiza rynku stanowi jedno ze źródeł
przewagi konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw
odzieżowych. Firmy stosujące te metody uzyskują korzyści bieżące określone wielkością udziałów w rynku oraz długofalowe, mierzone stopą wzrostu rynku.
dr inż. Ewa Grandys
Katedra Gospodarki Światowej
i Marketingu Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej
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Summary
Changes affecting the external business conditions undermined the competitive position of domestic clothing manufacturers. However, in an identical economic environment
some manufacturers expanded, while others underwent
degradation. The assumption was taken that the latter did
not analyse the market. Hence, the aim of the research was
finding the level to which such analyses were utilised by
firms in the process of making strategic decisions.
To assess the market position of the investigated firms
the indicator of their relative market shares was used. Its
correlation with the rate of growth of the clothing market
allowed to find the BCG matrix. A firm’s market position
should influence its strategic decisions, but the business
practice frequently differs from the theoretical models of
behaviour.
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Człowiek wobec bezrobocia
Elżbieta Kowalczyk

Wprowadzenie
ezrobocie jest zjawiskiem społecznym, którego skutki są dotkliwe dla ogółu populacji, dla samego bezrobotnego oraz dla jego
rodziny. Zgodnie z ujęciem psychologicznym jest to
zjawisko polegające na utracie dochodów, utracie dobrowolnej wymiany przywilejów i zobowiązań, utracie zależności instytucjonalnej oraz utracie pracy
kontraktowej.1) Niesie ze sobą ryzyko wykluczenia
społecznego, jest zagrożeniem dla zdrowia osób nim
dotkniętych. W marcu 2007 nadal, mimo tendencji
spadkowej, 27% badanych liczyło się z niebezpieczeństwem utraty pracy2), co obrazuje skalę zjawiska; negatywne oddziaływania wynikające z bezrobocia dotyczą bowiem też okresu zapowiadającego
jego wystąpienie. Równocześnie w sierpniu 2007 stopa bezrobocia rejestrowego wynosiła 12% 3). Warto
podkreślić, że osoby bezrobotne, a poszukujące pracy, są uczestnikami gry o zatrudnienie, w której ich
pozycja jest gorsza, ponieważ pracę utraciły. By ów
negatywny czynnik przezwyciężyć, uczą się z lektur,
seminariów, na warsztatach w klubach pracy, jak
owe poszukiwania prowadzić, w jaki sposób negocjować, by być skutecznymi.

Utrata pracy
raca stanowi ważną wartość w życiu człowieka, jej utarta to źródło zagrożenia wynikające z zachwiania 8 grup wartości, do
których należą:
zagrożenia ekonomiczne
zagrożenia społeczne
zagrożenia fizycznego stanu
zdrowia
zagrożenia dobrostanu psychicznego
zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
zagrożenia wolności
zagrożenia możliwości samorealizacji
zagrożenia własnego pozytywnego obrazu4).
Praca wymaga od jednostki zróżnicowanej aktywności, bezrobocie niesie ze sobą zagrożenie stagnacją, apatię i negatywne skutki związane z obniżeniem inicjatywności i autonomii5). W wyniku utraty
pracy ulega zachwianiu pozycja społeczna i zawodowa, która często jest jednym z podstawowych filarów tożsamości. Jak długo można więc pozostawać
bez pracy, by móc wykorzystywać rolę zawodową do
tworzenia psychologicznego obrazu „ja”6). Nie ulega wątpliwości, że utrata pracy jest traumą, wiąże
się z niepowodzeniem, często wielokrotnym, w jej
poszukiwaniu. Ponadto obowiązuje zwykle krzywdzący stereotyp, że osoba, która nie potrafi znaleźć
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pracy jest mniej wartościowa pod względem fizycznym i psychicznym od tych, którym się to udało.
Nawet wiedza na temat rynku pracy nie wpływa na
niego modyfikująco7). Potencjalny pracodawca także ma tendencję do postrzegania bezrobotnego jako
mającego niższe kwalifikacje, osobę mniej zaangażowaną w problemy firmy, mniej doświadczoną.
Gdy staje się pracownikiem – kary w stosunku do
niego są bardziej surowe, a nagrody skromniejsze,
zadania mniej ambitne, a wsparcie ograniczone8).
Warto również zaznaczyć, że zmienne demograficzne różnicują stopień poczucia zagrożenia wynikający z utraty pracy, rośnie on wraz z wiekiem
(największy u osób w przedziale 26–55 lat), większy
jest u kobiet i osób pozostających w związkach małżeńskich9).

Stres a bezrobocie
uża część opracowań psychologicznych poświęconych bezrobociu podnosi kwestię
stresu wynikającego z utraty pracy, posiadaniu statusu bezrobotnego i doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy.
Psycholodzy amerykańscy T.H. Holmes i R.H.
Rahe na liście najbardziej stresujących wydarzeń
życiowych utratę pracy umieścili na jednym z czoZmienne
„warunkujące”
tTZUVBDKBmOBOTPXB
t[BDIPXBOJBmOBOTPXF
t[NJBOBEPDIPEV
tTUBO[ESPXJB
tTUBUVTTQPFD[OZ
t[NJBOB[ESPXJB
tTUBUVTTQPFD[OZ
1FSDFQDKBPUPD[FOJB
XZNBHBOJB
XTQBSDJB

PHSBOJD[FOJB

TQPTPCOPžDJ
NPƒMJXPžDJ

6TUBMPOZFGFLU
tQPD[VDJF[BHSPƒFOJB
USXBKŕDZNCF[SPCPDJFN
tOJFQPLØK
tPED[VXBOJFOBQJŢDJB
tPED[VXBOJFQS[ZKFNOPžDJ

$FDIZPTPCPXPžDJ
tv[FXOŢUS[OPžŗw
t[BBOHBƒPXBOJFX[BUSVEOJFOJF
tTUZMFSBE[FOJBTPCJF

Rys. 1. Model stresu psychologicznego w doświadczaniu bezrobocia
Źródło: R. PAYNE, J. HARTLEY 1987 cyt. za: E. SPRUSIŃSKA (1996), Psychospołeczne i zdrowotne aspekty bezrobocia,
„Humanizacja Pracy”, 6 (174), Warszawa, s. 21-31.
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łowych miejsc i przypisali jej 47 pkt. (w skali od
1 do 100). Sposób doświadczania stresu przedstawia
rysunek 1; w jego skład wchodzi wiele zmiennych
modyfikujących doświadczanie tej trudnej sytuacji.

Fazy bezrobocia
iteratura psychologiczna proponuje podział
okresu pozostawania bez pracy na fazy. P.
Warr i P. Jackson badali kondycję fizyczną i psychiczną bezrobotnych w zależności od czasu
pozostawania bez pracy. Analizą objęto osoby, które
straciły pracę w okresie krótszym niż miesiąc, aż do
tych, w których życiu bezrobocie nastąpiło przeszło
12 miesięcy wcześniej. Uzyskane dane pozwoliły im
wysnuć wniosek, że zdrowie psychofizyczne pogarsza się w ciągu pierwszych trzech miesięcy, a później pozostaje w miarę stabilne10). Na podstawie badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza
ogólnego stanu zdrowia P. Warr twierdzi także, że
bardzo poważne załamanie występuję w momencie
utraty pracy, następnie poziom stresu u bezrobotnych wzrasta w pierwszych 6 miesiącach, a między
6. a 30. miesiącem pozostawania bez pracy następuje
nawet jego zmniejszenie. Owe pogorszenie zdrowia
w początkowym okresie można tłumaczyć zagrożeniami dotykającymi bezrobotnego (od pogorszenia
sytuacji materialnej po niższą samoocenę), natomiast późniejsza stabilizacja i dostrzegalne polepszenie wynikają z zastosowania mechanizmów radzenia sobie ze stresem i wyklarowaniem się zasad
nowej sytuacji społecznej. Obejmuje ona rozpoznanie sposobów poszukiwania pracy, uzyskiwania pomocy społecznej czy wypracowanie nowych relacji
rodzinnych11).
Stany emocjonalne bezrobotnych pozwalają na
wyodrębnianie trzech głównych faz psychologicznych reakcji na bezrobocie: szoku albo optymizmu
pesymizmu i
fatalizmu12).
Pytanie, jakie powstaje w tym miejscu, wiąże się ze skutecznością działań bezrobotnych
w miarę upływu czasu. L. Rosenthal twierdzi, że
im dłuższy czas przebywania na bezrobociu, tym
szanse na znalezienie pracy większe. Dzieje się tak
ze względów na zdobycie doświadczenia i wprawy
w rozmowach kwalifikacyjnych, znalezienie oferty pracy możliwej do zaakceptowania, obniżenie
progu płacowego i tym samym rozważaniu większej liczby ofert. Badacz ten nie wziął jednak pod
uwagę ogólnego przekonania pracodawców o niższym morale takich pracowników, utożsamianiu
długiego okresu bezrobocia z niższą jakością kwalifikacji. Przypuszczenia te potwierdzają badania
empiryczne przeprowadzone przez R. Layarda
i innych, w których uzyskano ujemną korelację pomiędzy długością okresu bezrobocia a prawdopodobieństwem znalezienia pracy. Badacze tłumaczą
otrzymane wyniki spadkiem motywacji do poszukiwania pracy bądź cechami grupy długotrwale
bezrobotnych, powodującymi, że stają się oni nieatrakcyjni dla potencjalnych pracodawców, którzy
ich odrzucają w procesie selekcji13).
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Autorzy omawiający koncepcje faz w bezrobociu
podkreślają ich cykliczny i uniwersalny charakter.
Występuje tu cykl pomiędzy mobilizacją a depresją,
natomiast bezrobotny bądź akceptuje, bądź przezwycięża kryzys. Ponadto w procesie poszukiwania
pracy można wyróżnić fazę preparacyjną, podczas
której następuje zbieranie informacji o potencjalnej pracy, rozważa się zauważone możliwości wyboru oraz fazę aktywnego poszukiwania i wyboru,
polegającą na przejściu od planów i zamierzeń do
czynów14).

Psychologiczna charakterystyka
bezrobotnego
istoria światowych badań reakcji na bezrobocie sięga lat 30. XX w15). W Polsce badania
nad segmentacją niejednolitej grupy pozostających bez pracy prowadzili m.in. S. Retowski,
T. Chirkowska-Smolak czy R. Derbis, któremu udało się wyodrębnić trzy grupy różniące się pomiędzy
sobą badanymi parametrami. Pierwsza z nich nazwana została „zrezygnowani”, a cechą wyróżniającą była słaba nadzieja (zmienna tworzona przez
czas wolny, stosunki z kolegami, osiągnięcia życiowe), niskie poczucie bezpieczeństwa własnego
(zmienna tworzona przez sytuację w kraju, miejsce
pracy, sytuację finansową, pozycję społeczną, perspektywy na przyszłość) oraz nieprzywiązywanie
wagi do prywatności. Ta ostania zmienna jest tworzona przez odczuwanie wagi małżeństwa, dzieci,
seksu, czynników mogących być źródłem silnego
wsparcia w okresie bezrobocia. Osoby z tej grupy są
w niekorzystnej sytuacji, brakuje im bowiem oprócz
poczucia bezpieczeństwa wiary we własne siły i nadziei na powodzenie, wolnego czasu i dobrych relacji z kolegami. Grupa ta w dużej mierze składa się
z osób samotnych i mężatek, czujących na barkach
odpowiedzialność za losy rodziny. W grupie tej jest
więcej kobiet niż mężczyzn.
Drugą wyodrębnioną zbiorowością są „przystosowani”, charakteryzujący się dużym stopniem odczuwania bezpieczeństwa własnego i zewnętrznego
(zmienna tworzona przez satysfakcję z sąsiedztwa,
poziom usług, standard domu lub mieszkania, stosunki z kolegami), przy czym nie odczuwają oni
silnie dwuznacznego uczucia, jakim jest nadzieja.
Bezrobotni ci nie dostrzegają znacznego pogorszenia
jakości życia, którego przyczyną byłoby pozostawanie bez pracy. Jest to najliczniejsza grupa, której poziom wykształcenia jest najwyższy.
Ostania, najmniej liczna grupa, nazwana została „nierealistyczni optymiści”. Cechuje ją wysoki
poziom nadziei i niski poziom bezpieczeństwa własnego i zewnętrznego. Bezrobotni ci żyją w poczuciu
zagrożenia bez umiejętności korzystania ze wsparcia, jakie daje prywatność. Często osoby te odwołują
się do nierealistycznie optymistycznych oczekiwań,
realizowanych bądź to na drodze uświadamianych
intelektualnych i emocjonalnych wysiłków, bądź
naiwnego mechanizmu obronnego o cechach fantazjowania. Jest to grupa liczniej reprezentowana
przez żonatych mężczyzn niż kobiety. Najrzadziej

,
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występują w niej mężatki16). Przytoczony podział,
jak też inne propozycje, zwracają uwagę na zróżnicowanie grupy bezrobotnych i tym samym trudność
czy wręcz niemożliwość skonstruowania uniwersalnych receptur wyjścia z trudnej sytuacji czy opisu
bezrobocia za pomocą jednolitej teorii.

Radzenie sobie z utratą pracy
punktu widzenia problemów negocjacji na
rynku pracy interesująca jest analiza zachowań zaradczych bezrobotnych, które
zmierzają do znalezienia zatrudnienia i stawiają bezrobotnego w pozycji uczestnika rynku pracy.
B. Makselon-Kowalska charakteryzuje trzy zasadnicze programy zaradcze, które wyodrębniła
w swoich badaniach, a jak się okazuje, nie wszystkie
prowadzą do reintegracji z rynkiem pracy.
Cechą wspólną badanych była negatywna ocena bezrobocia, natomiast kluczowymi czynnikami
różnicującymi poszczególne grupy były: typ atrybucji związanej z utratą pracy (wewnętrzna bądź zewnętrzna), strategia bierna bądź czynna oraz towarzyszące im koszty psychologiczne. Pierwszą grupę
stanowiły osoby szukające przyczyn swego bezrobocia w czynnikach zewnętrznych i stosujące strategie
bierne. Przeważały tu kobiety, osoby mające rodzinę i w wieku sugerującym posiadanie małych dzieci. Osoby te odczuwały poczucie krzywdy, czuły się
zwolnione z obowiązku samodzielnego poszukiwania
pracy, bowiem nie one do utraty pracy się przyczyniły; wzbierał w nich także lęk przed oceną ze strony pracodawcy, a trud związany z poszukiwaniem
pracy był źródłem negatywnych emocji. Orientację
tę przyjmują osoby, które tracą poczucie wpływu na
własny los, a równocześnie chronią się przed utratą
poczucia własnej wartości. Program drugi charakteryzował się atrybucjami zewnętrznymi w poszukiwaniu przyczyn utraty pracy i czynną strategią działania. Był to program najliczniej prezentowany przez
badanych i uniwersalny (pod względem płci, wieku,
stanu rodzinnego). Jest to program kosztowny, ale
wysiłek wkładany w poszukiwanie pracy i związane
z tym negatywne emocje można złagodzić poszukiwaniem przyczyn swego niepowodzenia w czynnikach zewnętrznych. Ponadto osoby realizujące ten
program wiedzą, że owe koszty są nieuniknione,
a aktywność jest jedyną drogą uzyskania zatrudnienia. Kolejny program był związany z osobami, które
przyczyn swego bezrobocia upatrują w sobie i stosują
strategie czynne. Był on charakterystyczny dla osób
stanu wolnego i niemających dzieci. Na poszukiwanie pracy przeznaczali oni kilka godzin dziennie,
a ich działania były zaplanowane. Ich mniejsze niż
u pozostałych grup poczucie krzywdy było czynnikiem motywującym do działania zmierzającego do
znalezienia pracy17).
Przytoczone badania potwierdzają teorię o zróżnicowaniu grupy bezrobotnych, zarówno pod względem osobowości, percepcji sytuacji, w jakiej się
znaleźli i strategii zaradczych, które realizują. Za
zmienne osobowościowe, które mają największy
wpływ na znalezienie pracy, wielu badaczy uważa
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poczucie kontroli wewnętrznej, poczucie własnej
wartości oraz poczucie własnej skuteczności. Na
liście tej pojawiają się również zmienne poznawcze
związane z różnymi wymiarami celów oraz zmienne społeczno-ekonomiczne obejmujące wsparcie społeczne czy presję sytuacji ekonomicznej18).
Na szanse ponownego zatrudnienia bezrobotnych,
oprócz wymienionych wyżej czynników, wpływają też
takie, które obrazuje model B.G. Claussena.
Z rysunku 2 wynika, że takim czynnikom, jak
osobowość czy sposób radzenia sobie ze stresem
przypisano działanie pośrednie i je pominięto na
rysunku. Jednakże w kontekście wcześniejszych
rozważań nie wydaje się to słuszne. Doniesienia badawcze zwracają uwagę na następujące fakty: bezrobotni oceniają sytuację utraty pracy negatywnie
w różnym stopniu
nie wszyscy, którzy postrzegają
je negatywnie, poszukują zatrudnienia i powrotu do
aktywności zawodowej
sposobem radzenia sobie
z bezrobociem może być przystosowanie się do niego
i związana z tym niechęć do szukania pracy.

Opinie pracodawców
o rynku pracy i bezrobotnych
pinie pracodawców jako uczestników gry
rynkowej związanej z konkurowaniem
o pracę przez potencjalnych pracobiorców
są bardzo istotne, wpływają bowiem na ich postawy
wobec kandydatów. Sądy pracodawców o bezrobociu
i bezrobotnych są dość ostre i ukazują ich niechętny stosunek do kandydatów, którzy pracę utracili.
Przede wszystkim są oni skłonni uważać, że po części bezrobocie jest fikcyjne, a niektórzy z bezrobotnych wcale nie starają się podjąć pracy. Jest to spowodowane ich zdaniem:
podejmowaniem pracy niezalegalizowanej (51%),
niechęcią do podejmowania jakiejkolwiek pracy
(49,2%),
nadmiernymi oczekiwaniami osób poszukujących
pracy, co do wynagrodzeń, warunków pracy itd.
(40,9%),
małą aktywnością na rynku pracy (27,2%),
brakiem kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy
(22,3%),
innymi zachowaniami (5,5%)19).

Zdrowie

Płeć
Status socjo-ekonomiczny

W ykształcenie
Ponowne zatrudnienie
Czas (staż) pracy

Sieć społeczna
(wsparcie)

Okres
pozostawania
bez pracy

Zaangażowanie
w zatrudnienie

Rys. 2. Model najważniejszych czynników
wpływających na szanse
Źródło: B. G. CLAUSSEN cyt. za: E. SPRUSIŃSKA (1996),
Psychospołeczne i zdrowotne aspekty bezrobocia, „Humanizacja Pracy”, 6 (174), Warszawa, s. 21-31.
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Szanse na powtórne zatrudnienie bezrobotnych
długo pozostających bez pracy pracodawcy i urzędy
pracy widzą w specjalnych aktach ustawodawczych
dających przywileje pracodawcom zatrudniającym
bezrobotnych, w intensywnym szkoleniu i doskonaleniu kwalifikacji bezrobotnych, w rozwijaniu
umiejętności związanych z szukaniem pracy i wiarą
w siebie20).

Podsumowanie
ezrobocie jest ważnym problemem społecznym i chociaż niektórzy głoszą jego koniec,
to nadal dotyka ono wcale niemałą rzeszę
osób, które mogą i chcą pracę podjąć. Jednak im
dłuższy okres pozostawania bez pracy, tym szanse
na jej znalezienie mniejsze i tym większej pomocy
wymagają bezrobotni. By można było przywrócić
ich do grona zatrudnionych, należy poznać, oprócz
wskaźników ekonomicznych, także prawidłowości
psychologiczne związane z pozostawaniem bez pracy. Podstawowe zagadnienia związane z tą kwestią
zostały poruszone w tym tekście, dając orientację,
w jaki sposób zachowują się bezrobotni i co powoduje, że niektórzy z nich są w stanie znaleźć pracę,
a inni godzą się ze swym losem, nie szukając możliwości ponownego zatrudnienia. Ważne jest także,
by pracodawcy, wiedząc o swych zniekształceniach
w spostrzeganiu, nie dyskryminowali kandydatów,
którzy pracę utracili, bo w ich organizacjach mogą
być oni cennymi pracownikami.
dr Elżbieta Kowalczyk
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
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Summary
The problems connected with unemployment are subject of
interest in several domains of science – economy, sociology,
psychology. The author is focusing on the psychological
aspects of unemployment. She is analyzing some chosen
problems as a job loosing, stress during unemployment,
phases of unemployment, a psychological characteristic
of unemployed, opinions employers about unemployment
and the unemployed. The knowledge about regularities of
functioning of the unemployed is permitting to counteract
its negatives aftermaths as well as social, economic and
psychological.
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Wpływ zagranicznych grup
przemysłowych
na funkcjonowanie
nowo utworzonych
spółek zależnych w Polsce
– wyniki badań
Andrzej Broszkiewicz

Wprowadzenie
olska cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych, czego najlepszym dowodem jest stale
wzrastająca liczba nowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego1).
Trudny początkowy okres działalności łatwiej
jest przetrwać, gdy poczynania lokalnego przedsiębiorstwa są wspierane przez duże, globalne grupy
kapitałowe. Ale w naszym kraju funkcjonują także
podmioty gospodarcze, których właścicielami są nie
tylko wielkie światowe korporacje, ale także średniej i małej wielkości przedsiębiorstwa. One również
wykazują wielką troskę o losy nowo powstałego podmiotu. Do rzadkości należą przypadki, gdy lokalne
spółki pozostawione są swojemu losowi i własnymi
siłami muszą tworzyć od podstaw swój potencjał gospodarczy oraz walczyć o pozycję rynkową.
Wsparcie ze strony grup nie wynika tylko z obawy
o utratę zainwestowanego kapitału, bo i tak w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa nie jest on zbyt
wielki. Znacznie większe znaczenie mają przesłanki
związane z realizacją strategii rozwoju grupy, w której polskie spółki mają odgrywać istotną rolę, oraz
obawy inwestorów przed trudnymi do przewidzenia
reakcjami kontrahentów i konkurentów na informacje o fiasku projektu w Polsce. Sygnał o problemach
polskiej spółki może bowiem zostać odbierany przez
otoczenie rynkowe jako pierwszy symptom słabości
całej grupy. Trudno bowiem o gorszą reklamę dla
grupy niż konająca spółka zależna. Taki dramatyczny obraz kładzie się cieniem na wizerunku grupy.
Instrumenty wykorzystywane przez grupy do
wspierania działalności spółek zależnych mają zróżnicowany charakter. Także i dobór tych instrumentów oraz sposób i intensywność ich wykorzystania są
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uwarunkowane wieloma czynnikami, które trudno
jest jednoznacznie zidentyfikować i dlatego powinny
być one przedmiotem odrębnych badań.
Zwłaszcza początkowy okres działalności spółki
zależnej uznawany jest za szczególnie trudny, toteż
grupy przemysłowe skłonne są udzielać szczególnie
intensywnego wsparcia. Ten „okres ochronny” trwa
zwykle 2-3 lata i w tym czasie spółka zależna powinna
osiągnąć pełną zdolność do samodzielnego bytu. Okazywana pomoc nie jest jednak zorientowana na spółkę jako całość, ale na jej wybrane sfery funkcjonalne.
Zwłaszcza bardzo duże grupy przemysłowe stworzyły,
na podstawie wieloletnich doświadczeń w ekspansji na
różnych rynkach, swoje uniwersalne procedury postępowania, które wspierane zaangażowaniem i wysokimi kwalifikacjami lokalnej kadry zarządzającej przynoszą w krótkim czasie oczekiwane wyniki.
Oddziaływanie grup przemysłowych odbywa się
za pośrednictwem wybranych sfer funkcjonalnych
i przy zastosowaniu odpowiednio dobranych instrumentów oddziaływania.
Dla celów niniejszego opracowania dokonano
wyodrębnienia następujących sfer funkcjonalnych
przedsiębiorstwa:
gospodarka finansowa,
zarządzanie,
produkcja i technologia,
zaopatrzenie i zbyt,
inwestycje i rozwój,
gospodarka zasobami ludzkimi.
Jest to oczywiście bardzo umowny podział, ale
znajdują w nim swoje odzwierciedlenie najważniejsze sfery działalności każdego przedsiębiorstwa.
Przedmiotem badań jest oddziaływanie grup
przemysłowych na wyżej wymienione sfery funkcjonalne spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem siły tego oddziaływania oraz rodzaju wykorzy-
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Proces planowania nie sprowadza się do „narzucenia”
spółce zależnej zadań do wykonania, ale jest on zwykle oparty na dwustronnych konsultacjach. Realizacja
planu finansowego przez spółki zależne jest ściśle nadzorowana przez grupę przemysłową, co dyscyplinuje
i racjonalizuje działania spółek zależnych.
Siła oddziaływania grupy na gospodarkę finansową spółek zależnych została oceniona następująco
(tabela 1).
Opinie kadry zarządzającej jednoznacznie potwierdzają, że grupy wywierają niezwykle silny
wpływ na gospodarkę finansową spółek zależnych
(X=4,580). Także i zróżnicowanie ocen jest w tym
niskie (Vx=0,125), co potwierdzałoby zgodność opinii na ten temat. Do nielicznych wyjątków należą
spółki, w których lokalni menedżerowie nie dostrzegają silnego oddziaływania grupy.

stywanych instrumentów. Oceny siły oddziaływania
dokonano za pomocą punktowej skali ocen. Badaniami objęto 50 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, z różnych branż przemysłowych i zróżnicowanych pod względem skali prowadzonej działalności.

Gospodarka ﬁnansowa
ospodarka finansowa spółek zależnych jest
przedmiotem szczególnie intensywnego zainteresowania ze strony grup przemysłowych;
znajdują bowiem w niej odzwierciedlenie najważniejsze procesy związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Najważniejszym instrumentem jest
oczywiście zasilanie spółki zależnej w kapitał i kontrola racjonalności jego wykorzystywania2).
Zapotrzebowanie na kapitał może zostać zaspokojone bezpośrednio przez grupę (dekapitalizowanie,
pożyczki podporządkowane itp.) lub przy wykorzystaniu kredytów bankowych. Zwłaszcza spółki znajdujące się w początkowej fazie działalności nie mogą
się pochwalić dobrą kondycją kredytową, a to ogranicza możliwości zaciągania kredytów bankowych.
Przynależność do grupy może jednak znacznie ułatwić małemu przedsiębiorstwu pozyskanie kredytów
o nawet znacznej wartości, jeżeli grupa udzieli poręczenia spłaty kredytu, zleci wystawienie bankowej
gwarancji spłaty kredytu albo ustanowi inną formę
zabezpieczenia prawnego na swoim majątku.
Istotnym instrumentem jest regulacja bieżącej
płynności finansowej spółki zależnej poprzez scentralizowanie gospodarki pieniężnej w skali całej
grupy. Takie rozwiązanie, mimo wielu komplikacji
związanych z jego zastosowaniem (odmienność systemów prawnych i podatkowych w poszczególnych
państwach), zyskuje wielu zwolenników, i to tym
bardziej że współczesne technologie informatyczne
umożliwiają przesyłanie środków pieniężnych przez
granicę w niezwykle krótkim czasie.
Równie istotnym instrumentem oddziaływania na
gospodarkę finansową jest ingerencja w planowanie finansowe spółki zależnej. Choć jest on stosowany zwykle raz w roku, to jego znaczenie jest niezwykle istotne,
ponieważ zmusza on spółkę zależną do działania zgodnie z celami ekonomicznymi określonymi przez grupę.

Zarządzanie
właszcza w początkowym okresie działalności spółki zależnej właściciele zwykle rezerwują dla siebie prawo podejmowania prawie
wszystkich decyzji, i to nie tylko w sferze formułowania strategii rozwoju, lecz także w zakresie bieżącego
funkcjonowania. Sprzyja temu odpowiednio ukształtowana struktura zarządu, w którym dominujący
udział zyskują przedstawiciele grupy oraz odpowiednio sformułowane zapisy w umowach spółek.
Do pracy w polskiej spółce zwykle oddelegowywani są przedstawiciele właścicieli, aby zapewnić pełną
zgodność budowy/przekształcania spółki zgodnie
z wymaganiami właścicieli, a także szybkie włączenie „młodej” spółki w mechanizm funkcjonowania
grupy. Nie oznacza to jednak, że ich doświadczenia
zawodowe idealnie pasują do realiów polskiego rynku
i gwarantują racjonalność wszelkich decyzji. Obecność zagranicznej kadry zarządzającej w spółce zależnej ma zagwarantować jej właścicielom pewność,
że interesy grupy zostaną należycie zabezpieczone. Możliwe jest oczywiście okresowe powstawanie
sprzeczności między interesami grupy a interesami
spółki lokalnej. Także i w tych przypadkach zagraniczna kadra zarządzająca powinna zagwarantować
należyty priorytet interesom grupy.

Tab. 1. Ocena siły oddziaływania grupy na gospodarkę finansową spółek zależnych
Wpływ grupy
(pkt.)
(X)
Liczba ocen

Bardzo
silny
(5 pkt)

Silny
(4 pkt)

Umiarkowany
(3 pkt)

Słaby
(2 pkt)

Ledwie
zauważalny
(1 pkt)

Brak
(0 pkt)

31

17

2

1

0

0

X = 4,580 sX = 0,575 Vx = 0,575
gdzie: X – średnia artymetyczna, sX – odchylenie standardowe, Vx – współczynnik zmienności
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 2. Ocena wpływy grupy na zarządzanie spółką lokalną
Ocena siły
oddziaływania
(X)
Liczba ocen

Bardzo
silny (5)
9

Silny
(4)

Umiarkowany
(3)

Słaby
(2)

Ledwie
zauważalny
(1)

Brak (0)

21

9

7

3

0

X = 3,61 sX = 1,069 Vx = 0,297
gdzie: X, sX, Vx – jak w tabeli 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Niezwykle ważnym instrumentem w sferze zarządzania jest budowa struktur organizacyjnych
spółek zależnych według wzorów sprawdzonych
w całej grupie, a tym samym i do ustalenia sposobu podporządkowania lokalnej kadry zarządzającej
strukturom zarządczym grupy.
Ocena rzeczywistej siły oddziaływania grupy jest
utrudniona, ponieważ lokalni menedżerowie są skłonni do przeceniania roli lokalnej kadry zarządzającej i do
niedoceniania roli grupy w zarządzaniu spółką zależną. Mimo to zwraca uwagę stosunkowo wysoka średnia ocen (3,61) i relatywnie duże zróżnicowanie ocen
(Vx=0,297). Można przypuszczać, że zróżnicowanie
ocen jest częściowo spowodowane odmiennością osobowości poszczególnych menedżerów i indywidualnymi
różnicami w „odczuwaniu” oddziaływania grupy.

Produkcja i technologia
olskiej spółce zostaje przypisana bardzo precyzyjnie zdefiniowana rola w strukturze
produkcyjnej/usługowej grupy, a jej wyroby
muszą ściśle odpowiadać wymaganiom jakościowym
i technicznym. Nic więc dziwnego, że wsparcie w zakresie produkcji i technologii wytwarzania jest intensywne.
Doświadczenie technologiczne grupy oraz jej partnerów
(np. firm dostarczających urządzenia i oprogramowanie) ma decydujące znaczenie w ukształtowaniu procesu
produkcji. Zagraniczne grupy przemysłowe zwykle nie
wykorzystują lokalnych doświadczeń, a wdrażają swoje,
sprawdzone rozwiązania. To samo dotyczy także sposobu organizacji produkcji i pracy. Lokalne spółki rozpoczynają swoją działalność od wytwarzania wyrobów
o mniejszym stopniu złożoności, choć zdarzają się oczywiście wyjątki. Grupy niechętnie odnoszą się do eksperymentowania z nowymi technologiami w nowych spółkach, chyba że jest to celowe, zamierzone działanie, np.
powodowane zachętami w postaci dostępu do środków
pomocowych UE.

Opracowanie nowych konstrukcji wyrobów lub
nowych technologii wytwarzania jest zastrzeżone
dla wybranych jednostek grupy. Nowym spółkom
dostarczany jest ten dorobek stosownie do rzeczywistych potrzeb, a dzięki temu nowe spółki od początku swojego istnienia mogą korzystać z najnowszych
rozwiązań i doświadczeń grupy.
Także i sfera „Produkcja i technologia” znajduje się pod silnym wpływem grupy (X=3,84). Zwraca
uwagę stosunkowo duże zróżnicowanie opinii kadry
zarządzającej (Vx=0,231) oraz znaczący udział odpowiedzi oceniających wpływ grupy jako umiarkowany.

Zaopatrzenie i zbyt
dostawcami i odbiorcami łączą grupę stabilne relacje, wypracowane przez wiele lat
współdziałania. Grupa zwykle dąży to tego,
aby spółka zależna także podejmowała współpracę z tymi samymi podmiotami, i to na warunkach
wynegocjowanych przez grupę. Tym samym dochodzi do znacznego ograniczenia swobody zawierania umów gospodarczych przez spółki lokalne. Nie
oznacza to, że takie ograniczenie przynosi negatywne konsekwencje lokalnej spółce. Wręcz przeciwnie,
gwarantuje stabilność procesów zaopatrzenia i zbytu oraz możliwość przewidywania zachowań współpracujących podmiotów. Grupy nie zawsze skłonne
są zaakceptować tworzenie nowych lokalnych relacji
z dostawcami i odbiorcami, nawet jeśli wynegocjowane warunki są korzystniejsze od tych, które udało
się uzyskać grupie.
Tym samym lokalna kadra zarządzająca nie zawsze jest w stanie wykorzystać pojawiające się okazje
rynkowe. Nieco innymi regułami rządzi się sprzedaż
do przedsiębiorstw grupy. Choć powszechnie deklarowana jest wola zawierania takich transakcji na
warunkach rynkowych, to nie zawsze jest to ściśle
przestrzegane. Zwłaszcza stosowanie wydłużonych
terminów płatności staje się formą ukrytego finan-

Tab. 3. Oddziaływanie grupy na obszar funkcjonalny „Produkcja i technologia”
Ocena siły
oddziaływania
Liczba ocen

Bardzo
silny (5)

Silny
(4)

Umiarkowany
(3)

Słaby
(2)

Ledwie
zauważalny (1)

Brak (0)

15

13

21

2

0

0

X = 3,84 sX = 0,889 Vx = 0,231
gdzie: X, sX, Vx – jak w tabeli 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 4. Ocena wpływu grupy na obszar funkcjonalny „Zaopatrzenie i zbyt”
Ocena siły
oddziaływania
Liczba ocen

Bardzo
silny (5)

Silny
(4)

Umiarkowany
(3)

Słaby
(2)

Ledwie
zauważalny (1)

Brak (0)

11

21

7

5

3

4

X = 3,46 sX = 1,417 Vx = 0,409
gdzie: X, sX, Vx – jak w tabeli 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 5. Ocena wpływu grupy na obszar funkcjonalny „Inwestycje i rozwój”
Ocena siły
oddziaływania
Liczba ocen

Bardzo
Silny (5)

Silny
(4)

Umiarkowany
(3)

Słaby
(2)

Ledwie
zauważalny (1)

Brak (0)

35

13

1

1

1

0

X = 4,64 sX = 0,631 Vx = 0,136
gdzie: X, sX, Vx – jak w tabeli 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tab. 6. Wpływ grupy na zarządzanie zasobami ludzkimi
Ocena siły
oddziaływania
Liczba ocen

Bardzo
silny (5)
2

Silny
(4)

Umiarkowany
(3)

Słaby
(2)

Ledwie
zauważalny (1)

Brak (0)

3

21

22

12

0

X = 2,18 sX = 1,063 Vx = 0,488
gdzie: X, sX, Vx – jak w tabeli 1.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

sowania spółek zależnych i regulacji ich bieżącej
płynności finansowej. Ten instrument oddziaływania jest bardzo często wykorzystywany.
Nawet w przypadku przedsiębiorstw zajmujących
się produkcją dóbr konsumpcyjnych spółka lokalna
wykorzystuje zwykle te same kanały dystrybucji i instrumenty marketingowe, które są wspólne dla całej
grupy i wykorzystuje najczęściej gotowe, opracowane
za granicą wzorce promocji rynkowej wyrobów.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że także i ta
sfera podlega silnemu wpływowi grupy, choć w badanej
próbie znajdowały się także dość licznie reprezentowane
spółki zależne o dużej samodzielności w zakresie kształtowania sprzedaży i zaopatrzenia. Stosunkowo wysoka
wartość współczynnika zmienności (0,409) potwierdza
duże zróżnicowanie opinii kadry zarządzającej.

Inwestycje i rozwój
ecyzje dotyczące strategii rozwoju spółek lokalnych są zastrzeżone dla ścisłego kierownictwa
grupy. Zadaniem lokalnych spółek jest prowadzenie bieżącej działalności i przedstawianie propozycji
przedsięwzięć rozwojowych, których przeprowadzenie
lokalne spółki uznają za celowe. Także decyzje dotyczące nowych produktów, wdrażania nowych technologii
bądź realizacji inwestycji rzeczowych wymagają akceptacji właściwych organów i są ściśle podporządkowane
strategii rozwoju grupy jako całości. Oznacza to znaczne
ubezwłasnowolnienie zarządów lokalnych spółek, które
nie zawsze są w stanie przekonać grupę do podejmowania nowych przedsięwzięć rozwojowych, i to nawet wówczas, gdy ich realizacja pozwalałaby lepiej wykorzystać
szanse stwarzane przez lokalny rynek.
Wyniki badań potwierdzają, że sfera „Inwestycji
i rozwoju” jest całkowicie podporządkowana wpływom grupy (X =4,64) i opinie kadry zarządzającej
są na ten temat zgodne (Vx=0,136).

Gospodarka zasobami ludzkimi
rupa koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na kadrze zarządzającej najwyższego
szczebla w spółce zależnej. To właśnie te osoby stanowią główny „przekaźnik” sygnałów i decyzji
płynących ze strony grupy i odpowiadają za realizację
zadań spółki. Wypełnianie tych funkcji nie jest łatwe
i wymaga dużych umiejętności w godzeniu czasami
sprzecznych interesów grupy i lokalnej spółki. Jeśli
w początkowej fazie rozwoju spółki tego typu sprzeczności nie odgrywają żadnej istotnej roli, to w fazie
dojrzałości spółki mogą one się nasilać. Aby je zminimalizować, całkowita eliminacja i tak jest niemożliwa, grupa stosuje różne instrumenty oddziaływania.
Najważniejszym instrumentem zapobiegającym autonomizacji działań lokalnej kadry menedżerskiej jest
aktywne jej włączanie w procesy decyzyjne w centrach
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zarządczych grupy. Menedżerowie, którzy próbują podejmować działania sprzeczne z interesami grupy, są
szybko zastępowani innymi.
Grupa troszczy się także o wdrażanie w lokalnych
spółkach wspólnych standardów polityki zarządzania zasobami ludzkimi, ale na ogół nie ingeruje
w relacje lokalny menedżer – pracownicy spółki.
Ważnym instrumentem oddziaływania na spółkę
zależną są szkolenia, które są organizowane i prowadzone wewnątrz struktury grupy. Spełniają one
wiele funkcji i to nie tylko bezpośrednio związanych
z podnoszeniem kwalifikacji, ale także sprzyjają
budowaniu w świadomości pracowników poczucia
przynależności do grupy.
Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że
w większości spółek zależnych grupy przemysłowe
wywierają bardzo słaby lub umiarkowany wpływ
na gospodarowanie zasobami ludzkimi. Zwraca
uwagę dość duże zróżnicowanie opinii menedżerów
(Vx=0,488), które może być także następstwem
zróżnicowanego charakteru procesów produkcyjnych i roli, jaką w tych procesach odgrywa siła robocza, a zwłaszcza koszty jej zastosowania.

Podsumowanie
rupy kapitałowe wywierają niezwykle silny wpływ na większość sfer funkcjonalnych
w badanych spółkach zależnych. Jedynie
w sferze gospodarowania zasobami ludzkimi lokalna
kadra zarządzająca ma więcej swobody w podejmowaniu decyzji. Najsilniejszej presji ze strony grup poddane
są sfery o strategicznym znaczeniu dla przyszłości spółki zależnej (inwestycje i rozwój), związane z realizacją
zadań produkcyjnych oraz finansów. Do wywierania
wpływu wykorzystywane są różnorodne instrumenty,
nakierowane na wybrane sfery funkcjonalne.
dr Andrzej Broszkiewicz
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
PRZYPISY
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List of Major Foreign Investors in Poland, PAIiIZ, Warszawa 2006, s.3-5.
2)
E. NAJLEPSZY Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2001r., t. 1, s. 154-155.
Summary
All of the capital groups exert a very strong influence connected with most of researched functional areas among
their subsidiaries. It was noticed that the local management has got more autonomy in an human resources process only. The most significant influence of the capital
group is mainly noticeable in crucial aspects of subsidiaries’ business activity (investment and development) which
are connected with realization of finance and production
major targets. The capital groups use different methods of
stress to control some specific functional areas.
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Kreowanie rynku a współczesne
realia badań rynkowych
i marketingowych
Piotr Tarka, Maciej Grzesiowski

Wprowadzenie
– geneza i rozwój marketingu kreacji
ozwój techniki, środków produkcji oraz
komputeryzacja czynności w miejscach powstawania produktu i ostateczne ich potanienie w ofercie masowej spowodowały, że firmy zaczęły borykać się z problemem nadprodukcji. Wielkie
kryzysy, m.in. lat 30. w XX wieku, lat 60. i 70. oraz
początku XXI wieku, unaoczniły nam, że problem
nadprodukcji jest wciąż nierozwiązany. Korporacje
nadal niechętnie oddają gratisowo swoje zapasy na
rzecz konsumentów, są bardziej skłonne do dołożenia dodatkowych pieniędzy na reklamę, aby produkt
przedostał się do ich świadomości. Tak więc pierwszą przyczyną rozwoju marketingu kreacji była nadprodukcja i fakt, że z jakichś powodów konsumenci
coraz częściej „grymaszą” przy wyborze odpowiedniego dla siebie produktu oraz to, że nie kupują produktów już tak chętnie jak kiedyś.
Kolejna przyczyna pojawienia się kreacji to homogeniczność potrzeb niższego rzędu u konsumentów.
Wraz z migracją ludności ze wsi do miast, wzrosła
potrzeba stabilizacji życia i uzyskiwania stałych dochodów z tytułu wykonywanej pracy. Obecnie, w porównaniu z początkami kapitalizmu, gros społeczeństwa pracuje już zarobkowo, co sprawia, że ludzie są
względnie zasobni w środki finansowe. W ten sposób
rozwinęła się m.in. produkcja masowa. Jednak opór
po stronie popytu jest znaczący, ponieważ człowiek,
postępując w zgodzie z własną naturą i opisaną przez
A. Maslowa „piramidą potrzeb”, sam z siebie nie przejawia nader zróżnicowanych potrzeb na szczeblu egzystencjalnym (chodzi w tym przypadku o potrzeby
fizjologiczne i bezpieczeństwa). Można to tłumaczyć
tym, że każda osoba ludzka, bez względu na dochody,
status społeczny mniej więcej wie, ile godzin powinna
spać, aby dobrze funkcjonować w pracy, wie, ile i jak
powinna zjeść. Są to więc raczej potrzeby o charakterze homogenicznym, które kształtują się na stałym
poziomie. Dyferencjacja (heterogeniczność) potrzeb
przez – i – w osobie ludzkiej, przejawia się dopiero
w sposobach realizacji życiowych celów pośrednich,
które występują na wyższych poziomach w hierarchii A. Maslowa [6]:
afiliacji zawodowej, rodzinnej
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i społecznej szacunku zdobywanym służbą drugim
i
samorealizacji w sferze ducha człowieka (pisarstwo, malarstwo, rzeźba, filozofia, metafizyka, filantropia, kierowanie duchowe innymi).
Generalnie więc w obrębie potrzeb występujących
u konsumentów, tj. potrzeb niższego rzędu, zachodzi swoistego rodzaju constans, inaczej utrwalenie
struktury potrzeb. Marketing zaś, aby mógł zaistnieć i sukcesywnie się rozwijać, potrzebuje ciągłych
dynamicznych zmian, innowacji oraz odkrywania
nowości, od których to jest on sam w znacznej mierze
uzależniony. Nie może być constans. A zatem należy
przyjąć, że marketing kreacji opiera się na:
dzieleniu (rozbijaniu) dużej, względnie jednorodnej grupy,
kreowaniu „nowych grup” po podzieleniu,
permanentnym edukowaniu konsumentów, poprzez utrwalanie u nich nowych wzorców zakupowych i konsumpcji.
Marketing kreacji jest również pochodną tempa
zmian zachodzących we współczesnej gospodarce
kapitalistycznej. Zmiany te powodują, że firmy coraz
częściej poszukują alternatywnych sposobów osiągania celów w biznesie. Właściwe to już doszliśmy do
decydującego momentu nowoczesnej koncepcji systemu gospodarczego. Wspomniał już o tym w swojej
pracy J.K. Galbraith [3], pisząc że „w wielu gałęziach
producenci mogą mieć znaczącą kontrolę nad cenami
i kosztami”. Nieograniczona wola producenta w zakresie maksymalizacji zysku i utrzymywania systematycznego wzrostu organizacji powoduje, że firmy
(w szczególności duże korporacje) naruszają suwerenność konsumentów, bardzo często zmieniając ich
gusty lub potrzeby. Jeżeli producent może sterować
konsumentem, przyzwyczajać go do swoich potrzeb,
wówczas nie można wierzyć, że firma w ostatniej instancji służy konsumentowi. Producent ma więc swoistego rodzaju władzę nad konsumentem lub innym
użytkownikiem wytwarzanych przezeń dóbr. Kontrola cen, kosztów, popytu konsumentów stanowi
część jednolitego wykorzystywania władzy – takiego
mianowicie, które służy celom organizacji gospodarczych lub całego sektora. Producent, aby maksymalizować zysk i utrzymać się na rynku, musi podejmować wysiłki zmierzające do uzyskania wpływu na
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popyt na swoje towary. Nie może on sobie pozwolić
na kaprys akceptacji lub odrzucenia produktu przez
konsumenta. Musi zapewnić sobie pełną kontrolę na
odpowiednią reakcją konsumenta na oferowane mu
produkty lub usługi.

Perswazja, władza ﬁrmy
a rola państwa
w sferze marketingu kreacji
ładza firmy pozwalająca wpływać na indywidualnego konsumenta oczywiście nie
jest zupełna. Działa w pewnych granicach,
wyznaczanych przez koszty. Pozyskiwanie klientów
lub wyrabianie w nich przyzwyczajenia zazwyczaj
pociąga ze sobą coraz większe koszty. Kształt takiej
funkcji (krzywej wykazującej koszt uzyskania każdej dodatkowej jednostki przyrostu sprzedaży) będzie zależny od charakteru produktu oraz od jakości
perswazji. Będzie także ulegać znacznym wahaniom
w czasie. Zarówno kształt, jak i stabilność tej funkcji
będą zależne od poprzednich wydatków na perswazję. Wydatki konieczne do wywołania określonego
stopnia przyzwyczajenia klientów do konkretnego
gatunku mydła będą zależne od tego, ile wydatkowano na reklamę tego mydła w przeszłości, jak również od tego, ile wydali wszyscy producenci mydła,
aby stworzyć normatywny wzorzec czystej i bezwonnej osobowości. Wysiłki, jakie podejmują organizacje gospodarcze w celu uzyskania wpływu na popyt
(konsumentów), pośrednio dotyczą również rządu.
Generalnie sterowanie konsumentem odbywa się
w dwóch wymiarach: konsument żywi upodobanie
lub niechęć do wytwarzanego przez producenta towaru lub usługi. Na te odczucia konsumenta trzeba
oddziaływać z korzyścią dla firmy. Jeżeli już pozyska się przychylność konsumenta, pojawia się równie
kłopotliwy problem związany z dysponowanym przez
niego dochodem pozwalającym mu nabyć produkt
lub skorzystać z usługi. Niewiele się osiągnie, prze-
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konując klienta do produktu, jeśli ten nie może sobie
pozwolić na jego zakup. Skuteczna perswazja i władza firmy prowadzą więc do dwóch obszarów o które firma musi zadbać. Po pierwsze, musi skutecznie
wpłynąć na stosunek konsumenta do konkretnego
towaru lub usługi. Po drugie, musi uzyskać gwarancję, że będzie on mieć odpowiednie środki niezbędne
do nabycia produktu. I po trzecie, powinna umiejętnie sterować państwem, np. w grupach zrzeszających
przedsiębiorstwa z danego sektora. Rola państwa
w sterowaniu popytem jest nieoceniona. Wynika to
z tego, że w niektórych przypadkach „prywatny popyt firmy” może powstać tylko wtedy, gdy towarzyszą mu odpowiednie działania państwa – popyt na
samochody wymaga wydatków publicznych na autostrady; popyt na bilety lotnicze i samoloty wymaga
wydatków publicznych na budowę lotnisk i portów
lotniczych [3].

Metody sterowania konsumentem
arketing kreacji pociąga za sobą znaczne
koszty oraz konieczność wykorzystania najlepszych talentów, jakie można znaleźć na
rynku. Najoczywistszym narzędziem takiego sterowania jest reklama i publicity. Wyjątkowo potężnym
narzędziem reklamy jest telewizja, która dysponuje
siłą perswazji dosłownie wobec każdego użytkownika dóbr i usług, nie wymagając przy tym od niego
minimalnego nawet wysiłku, wykształcenia czy inteligencji.
Jednakże w zakres sterowania wchodzi również
wykorzystanie sprzedawców i handlowców oraz organizacji sprzedawców i pośredników. W sterowaniu
tym korzysta się także szeroko z innowacji, których
cel istotnie różni się od klasycznego celu wynalazczości, jakim było zaspokojenie potrzeby poprzednio
dostrzeżonej przez wynalazcę. Nowoczesne innowacje o wiele częściej polegają na tworzeniu potrzeby,
której nikt przedtem nie przewidywał. Tak właśnie
dzieje się w sektorze firm fonograficznych zajmujących się promowaniem muzyki (rysunek 1) [7].

Marketing kreacji rynku
a badania rynkowe i marketingowe

Rys. 1. Kreowanie a zaspokajanie u klientów potrzeb nabywania produktów fonograficznych
Źródło: opracowanie własne, P. TARKA, Strategie kreowania rynku w przedsiębiorstwach fonograficznych, praca
doktorska, Wrocław AE, 2006.
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zy potrzebne są badania z punktu widzenia
firm zajmujących się kreacją rynku. I tak,
i nie. Z jednej strony w ramach badań firmy
mogą się upewnić, jakimi środkami i jakim kosztem
konsument da się przekonać. Badanie takie może
się również rozciągać na wybór i projektowanie produktu, aby nadać mu cechy umożliwiające perswazję – by miały mocne strony handlowe. Generalnie
więc celem badań może być upewnienie się firmy co
do efektywności rozmaitych rodzajów perswazji lub
przekonanie o tym, w jakim stopniu odmienne gatunki lub opakowania mogą służyć takiej perswazji.
W ten sposób przedsiębiorstwo dowiaduje się, jak
może najkorzystniej wydać pieniądze na perswazję
– jakie wysiłki w dziedzinie sprzedaży dają najlepsze rezultaty oraz jakich produktów, jakie usługi,
i w jakim stopniu, najlepiej można używać jako środ-

,
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ków perswazji. Trudno powiedzieć, aby tego rodzaju
przedsięwzięcia potwierdzały suwerenność konsumenta [8].
Z drugiej zaś strony przedsiębiorstwa, które
w ogóle nie wykorzystują badań marketingowych,
w ramach tzw. definiowania profili klientów, sięgają raczej po wysublimowane (socjotechniczne wręcz)
metody kreacji rynku. Klasyczne badania marketingowe miały dotychczas na celu prawidłowo identyfikować potrzeby czy odczucia klientów danego
rynku. Trzeba przypomnieć, że personalizm jest
niezwykle w tym względzie sceptyczny, szczególnie
w odniesieniu do zasadności prowadzenia badań „na
ludziach”, także w zakresie marketingu. Ludzkich
uczuć nie da się w sposób prosty zmierzyć. Są pojedyncze, subiektywne i najczęściej zależą od dnia,
godziny, nastroju, pogody itp. Nawet jeśli poddaje się
je pomiarowi (poprzez badania jakościowe), to i tak
poziom wiarygodności uzyskanych na ich podstawie
wyników stoi często pod dużym znakiem zapytania.
Rzecz w tym, że trudne do uchwycenia w pomiarze
cechy, takie jak uczucia czy odczucia, można jedynie
weryfikować poprzez rozbudowany metodologicznie
jakościowy aparat ich pomiaru.

przegląd
Współczesny marketing jest więc zmuszony do
odejścia od żmudnych i drogich badań. W ich zastępstwie, woli a priori kreować grupy docelowe, opierając się na instrumentach perswazyjno-propagandowych, wykorzystując najczęściej do tego celu systemy
medialne. Zadaniem współczesnego marketingu jest
najpierw rozbijać homogeniczne grupy docelowe, by
potem rozproszone osoby „kreować” w krótko trwające w czasie subgrupy, nacechowane modą i sezonowością. Niemiecki socjolog G. Gerken twierdzi,
że współczesny marketing nie służy już klientom,
a wręcz przeciwnie, rozbija ich jedność, więzy i przyjaźń [4]. Marketing ten coraz częściej posługuje się
(poprzez media) socjotechniką, dopuszczając elementy manipulacji poszczególnymi obrazami i wizjami
świata. Ciągle rozbija i kreuje, rozbija-kreuje, rozbija-kreuje i tak w nieskończoność. Idealiści z zakresu
filozofii marketingowej mówią nawet wprost, że ideałem marketingu jest pojedynczy człowiek, traktowany jako oddzielny rynek. W rezultacie marketing
kreacji powoduje upadek autorytetów i tradycyjnych
systemów wartości, takich jak rodzina, religia czy
sztuka. Skutki takich działań przedstawiono graficznie na rysunku 2.

Rys. 2. Kreowanie rynku przez media, marketing oraz trendy kulturowe
Źródło: opracowanie własne, M. GRZESIOWSKI, Marketing rozumiany jako nowa norma i kultura organizacyjna, a nawet
ogólnospołeczna, w: R. KRUPSKI (red.), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wrocław
AE, 2002, s. 26.
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Produktywność badań
samego więc założenia badania, które realizuje i wykorzystuje przedsiębiorstwo,
powinny uzupełniać pod względem treści,
jego braki informacyjne na temat otoczenia w skali miesiąca, jednego roku bądź też nawet kilku lat.
Aplikacja danych obejmujących chociażby wielkość
ze sprzedaży produktów firmy i konstrukcja na ich
podstawie odpowiednich modeli prognostycznych
powinna wesprzeć firmę w projektowaniu odpowiednich wzorów produktów, które byłyby dostosowane do potrzeb rynku i klientów. Niestety rynek nie jest już tak stabilny jak kiedyś, a zjawiska,
które na nim zachodzą, poprzez swoistą dynamikę
podlegają coraz częściej licznym przeobrażeniom.
A zatem efektywność, jak i skuteczność badań
może również budzić wiele wątpliwości. Rynek
kształtuje się poprzez wiele niezdefiniowanych
w otoczeniu czynników i podlega ciągłym turbulencjom, w związku z czym celowość pozyskiwania
i przetwarzania informacji stoi pod dużym znakiem zapytania. Co ciekawe, sam mechanizm badań rynkowych (któremu podlegają m.in. analizy
rozwoju zjawisk rynkowych), wchodzi w układ tzw.
sprzężeń zwrotnych ujemnych, który umożliwia jedynie rozpoznanie zdarzeń w przyszłości na zasadzie prób i błędów. Ich dokładność (w porównaniu
chociażby z badaniami marketingowymi, których
realizacja zachodzi poprzez kumulację wiedzy
marketingowej i obserwację stanu dotychczasowego) jest znacznie mniejsza.
Zdaniem Dittmanna badania rynkowe, w tym
m.in. prognozowanie, są oparte głównie na poznaniu, a więc analizie interpretacji danych z przeszłości, które opisują dane zjawisko lub występują
między innymi zjawiskami. Nierzadko sąd, jaki
dokonuje się poprzez prognozę na temat przyszłości (np. wielkości sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie), jest nieprecyzyjny i obarczony dużym ryzykiem niepewności podejmującego decyzję
[2]. Prognozy zatem rzadko bywają trafne. Stąd
przy ich interpretacji najczęściej wykorzystuje się
tzw. błąd prognozy, który mówi o dopuszczalnym
błędzie uzyskanych wyników. Przedsiębiorstwa
prowadzące działalność gospodarczą znajdują się
niestety w gorszym położeniu niż większość osób
konstruujących ramowe modele prognozy danej
cechy w odniesieniu do rynku. Popełnienie błędu
przez firmę w zakresie 0,01 na 100 000 wytworzonych i dopuszczonych do sprzedaży produktów,
może narazić ją na utratę płynności finansowej,
a w najgorszym nawet razie, na jej „wyeliminowanie” z rynku.

Zakończenie i wnioski
yzyko i wysoki poziom nieprzewidywalności otoczenia zewnętrznego powodują, że
firmy coraz częściej i chętniej sięgają po
marketing kreacji. Okazuje się, że dla wielu z nich
bezpieczniejszym wariantem realizacji własnych
celów biznesowo-sprzedażowych w zakresie prowa-
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dzonej działalności jest budowa rynku od podstaw,
poprzez tzw. wychowywanie konsumentów według
pożądanych wzorców konsumpcji i zachowań nabywczych niż przeprowadzanie badań. Firmy zamiast wsłuchiwać się w sygnały napływające z otoczenia oraz rozpoznawać na ich podstawie przyszły
kształt rynku, (tudzież segmentu na podstawie
danych i informacji napływających z przeszłości),
wolą tę przyszłość w sposób kontrolowany projektować bądź też na nią oddziaływać. Marketing
kreacji oznacza zatem pewnego rodzaju twórczość
działania lub stwarzania rzeczy od początku w obrębie rynku i konkretnych zdarzeń, które jeszcze
nie zdążyły na nim zaistnieć. Kreowanie jest więc
swoistego rodzaju przeciwieństwem przeprowadzanych przez firmy badań, co oznacza, że nie jest
pochodną adaptacji firm do otoczenia, w ramach
którego firmy dostosowują się do rynku bądź też
akceptują to, co w nim występuje. Kreowanie jest
przede wszystkim wyrazem aktywnego z ich strony podejścia do tworzenia rynku i oddziaływania
na klientów.
dr Piotr Tarka
Katedra Badań Marketingowych
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
dr Maciej Grzesiowski
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
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Summary
In this paper, authors present a new concept and point of
Marketing Creation within the context of market strategies in business. It is striven to redefine the value, meaning of the marketing and market research effectiveness
level from the prospect of its influence on the strategies
generated by the contemporary companies. The main
goal of article was to investigate whether the enterprise
existing and running a business in today’s economy (conditions) either make a better use of techniques of persuasion (in order to create customers’ brand new demands and
values) or still maintain and conduct obsolete survey, having hope to explore new (in fact already existing) market
trends, customers’ demands or opinions. It is assumed that
marketing and market research are no longer effective as
several years ago.
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Kapitał mezzanine
jako hybrydowa forma
finansowania rozwoju
przedsiębiorstw
Wanda Pełka

Istota i formy kapitału mezzanine
apitał mezzanine1) jest hybrydową formą finansowania, która łączy w sobie cechy zarówno kapitału własnego, jak i obcego. Mezzanine
przybiera najczęściej postać długoterminowej pożyczki,
która w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest
spłacana jednorazowo w całości po upływie terminu
kredytowania. Kapitałodawca na bieżąco otrzymuje
jedynie odsetki. Pożyczka mezzanine różni się ponadto
od tradycyjnego kredytu tym, że zawiera dodatkowy
element charakterystyczny dla instrumentów rynku
kapitałowego tzw. equity-kicker. Jest nim dodatkowe, realizowane na koniec inwestycji i uzależnione od rozwoju
przedsiębiorstwa wynagrodzenie dla inwestora. Może
to być warrant, czyli możliwość nabycia w przyszłości
wyemitowanych akcji po preferencyjnej cenie. Inwestor
zabezpiecza sobie zatem minimalny dochód, mając ponadto możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku2).
Istotną cechą kapitału mezzanine jest jego podporządkowany charakter wobec długu bankowego.
Oznacza to, że tego rodzaju roszczenia są zaspokajane
dopiero w drugiej kolejności po uregulowaniu zobowiązań z tytułu tradycyjnych kredytów bankowych.
Zabezpieczeniem pożyczanych środków są przyszłe
przepływy pieniężne, co stanowi korzystne rozwiązanie dla firm, które nie są w stanie uzyskać kredytu
bankowego z powodu braku wolnych aktywów, mogących stanowić zabezpieczenie dla banku. Termin
spłaty kapitału przypada zwykle rok później niż termin spłaty długu nadrzędnego, co pozwala wydłużyć
dostępność środków finansowych.
Kapitał mezzanine wypełnia lukę w strukturze
finansowej przedsiębiorstwa, występującą pomiędzy
nadrzędnym zabezpieczonym długiem bankowym
a kapitałem własnym (rysunek). Rezultatem połączenia cech tych obydwu form są nowe instrumenty o zróżnicowanym poziomie ryzyka i stopie zwrotu. Z tego też
względu potrzebujące kapitału przedsiębiorstwo może
odnaleźć w mezzanine optymalne źródło finansowania, które dostosowane będzie do fazy jego rozwoju
i potrzeb. Zakres dostępnych możliwości rozciąga się
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przy tym od form bliskich kapitałowi własnemu, jak na
przykład akcje uprzywilejowane, aż do form bardziej
odległych – typu niezabezpieczone pożyczki.

Zastosowanie kapitału mezzanine
akres wykorzystania mezzanine jako długoterminowego źródła finansowania przedsiębiorstw obejmuje przede wszystkim wykupy
lewarowane, przejęcia strategiczne oraz wspieranie
ekspansji rynkowej firm w fazie wzrostu. Do przedsiębiorstw, które korzystają z tej formy finansowania,
należą zatem spółki dążące do przejęcia innego przedsiębiorstwa, firmy mające stabilne przychody, dobrą
kadrę menedżerską mającą udziały w zarządzanym
przedsiębiorstwie. Mezzanine wykorzystują także spółki prywatne charakteryzujące się niepłynną strukturą
właścicielską oraz małe spółki publiczne poszukujące
dodatkowego długoterminowego finansowania. W perspektywie krótkoterminowej kapitał mezzanine służy
najczęściej sfinansowaniu etapu, w którym przedsiębiorstwo przygotowuje się do upublicznienia i pierwszej
emisji akcji (pre-IPO). W tym przypadku mezzanine
ma charakter finansowania pomostowego. Generalnie
z finansowania mezzanine korzystają przedsiębiorstwa
działające w sektorach, w których działalność operacyjna generuje wysoki poziom strumieni pieniężnych.
Jednym z podstawowych zastosowań kapitału
mezzanine jest finansowanie transakcji wykupów lewarowanych i menedżerskich. Wykup lewarowany (leveraged buy-out, LBO) to transakcja, w której grupa
kupujących składająca się z inwestorów finansowych
i menedżerów, przejmuje kontrolę nad istniejącą spółką w celu zwiększenia jej wartości, a następnie sprzedaży i realizacji zysku. Transakcja LBO dokonywana
jest poprzez zakup akcji lub udziałów w spółce będącej
przedmiotem przejęcia. Cechą charakterystyczną wykupu lewarowanego jest wysoki udział długu w jego
sfinansowaniu. Z kolei wykup menedżerski jest transakcją zbliżoną do wykupu lewarowanego. Różnica polega na tym, że w przypadku tego pierwszego wiodącą
rolę odgrywają menedżerowie, a ich udział w kapitale
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firmy jest wyższy niż przy LBO. Wykup menedżerski
może być przeprowadzony przez zatrudnionych w spółce menedżerów (management buy-out, MBO) lub przez
menedżerów spoza firmy (management buy-in, MBI)3).
Zastosowanie mezzanine w wykupach lewarowanych wynika z luki pomiędzy kwotą zapotrzebowania niezbędną do sfinansowania transakcji, a kwotą,
jaką może dostarczyć z własnych środków inwestor
i bank w formie kredytu. W takim przypadku inwestor angażuje maksymalnie 20-30% środków
własnych, a na pozostałą kwotę składa się kredyt
bankowy i kapitał mezzanine. Uzyskany w wyniku
zaangażowania mezzanine wzrost udziału długu
w strukturze finansowania spółki ma na celu spowodowanie wzrostu rentowności kapitału własnego.
Jeśli chodzi o genezę kapitału mezzanine, jest to
forma finansowania, która rozwinęła się w latach 80.
XX wieku w Stanach Zjednoczonych na fali fuzji i przejęć, natomiast w Europie pojawiła się dopiero w latach
90. Na rynku europejskim mezzanine przybiera najczęściej formę pożyczki podporządkowanej, w USA
w większym stopniu wykorzystywane są instrumenty
rynku kapitałowego z naciskiem na ich uprzywilejowany charakter. Z tego też względu mezzanine przyjmuje często formę wysoko oprocentowanych niezabezpieczonych obligacji lub akcji uprzywilejowanych. Do
podmiotów dostarczających tego typu kapitału należą:
fundusze private equity, fundusze mezzanine, banki,
firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy prywatni4). Zastosowanie mezzanine na rynku
europejskim widoczne jest szczególnie w transakcjach
LBO. Przeciętny udział mezzanine w finansowaniu
tych transakcji w krajach Unii Europejskiej wynosi
10% i stanowi po kredycie bankowym (50%) oraz kapitale inwestorów finansowych (20%) jedno z podstawowych źródeł finansowania wykupów5).
W Polsce rynek kapitału mezzanine znajduje się
dopiero w fazie początkowej. Udzielaniem pożyczek
podporządkowanych zajmują się głównie fundusze
private equity i fundusze mezzanine. Podmioty udostępniające tego rodzaju kapitał realizują projekty
o podwyższonym ryzyku, gdy bank komercyjny odmawia udzielenia kredytu lub gdy uzyskane środki
są niewystarczające do realizacji zamierzeń spółki.
Mezzanine pojawia się również w ofercie największych banków, które oferują finansowanie projektów
o podwyższonym ryzyku, przeciętnie na okres od
roku do 8 lat, w kwocie od 10 do 90 mln zł6).

Przewagi ﬁnansowania mezzanine
ako instrument hybrydowy kapitał mezzanine ma określone cechy, które decydują
o jego przewadze w stosunku do kredytu
bankowego i emisji akcji. Do podstawowych kryteriów, które pozwalają zidentyfikować zalety mezzanine należy zaliczyć dostępność źródła, koszt finansowania, poziom ryzyka i elastyczność.
Podstawową zaletą finansowania mezzanine jest
jego przeznaczenie dla przedsiębiorstw z perspektywami rozwoju o stabilnych przepływach pieniężnych.
Oznacza to, że jest to źródło finansowania dostępne
mimo braku standardowej zdolności kredytowej i za-
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bezpieczeń na aktywach firmy. Mezzanine skierowany
jest generalnie do dużych i średnich przedsiębiorstw
nienotowanych na giełdzie, nie koncentruje się przy
tym na wybranych branżach, lecz dokonuje wyboru
przedsiębiorstw ze względu na ich kondycję finansową oraz wielkość zapotrzebowania na kapitał.
Korzyścią wynikającą z mezzanine jest brak wymogu regularnej spłaty rat pożyczki. Podmiot spłaca
dług na koniec obowiązywania umowy, a w jej trakcie tylko odsetki. Pożyczony kapitał może być spłacany środkami pozyskanymi na rynku publicznym
lub też w sytuacji poprawy kondycji firmy z kredytu
bankowego. Finansowanie mezzanine cechuje jednak
wyższe niż rynkowe oprocentowanie pożyczki.
O atrakcyjności mezzanine decyduje jego elastyczność, która polega na możliwości dostosowania
warunków finansowania do sytuacji przedsiębiorstwa. Strony transakcji mogą ustalić między sobą
terminy wypłat wynagrodzenia za udostępniony kapitał, odpowiadające ich preferencjom w zakresie ponoszonego ryzyka, jak również zastosować obniżone
oprocentowania w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie
wypracuje w danym roku zadowalającego wyniku finansowego lub osiągnie stratę.
W odniesieniu do kwestii ryzyka należy podkreślić,
że instytucje dostarczające kapitału mezzanine podejmują wyższe ryzyko niż banki udzielające kredytu. Te
pierwsze inwestują na podstawie prognoz przyszłych
przychodów, natomiast banki kierują się dotychczasowymi wynikami przedsiębiorstwa. Inwestorzy dostarczający kapitału w formie pożyczki podporządkowanej
przejmują część ryzyka klienta, związanego z planowanym projektem, a w zamian otrzymują prawo do
udziału w przyszłych zyskach z tego przedsięwzięcia.
Poza wyżej wymienionymi ogólnymi cechami mezzanine warto wskazać na korzyści występujące przy realizacji transakcji wykupów lewarowanych, w których
mezzanine znajduje powszechnie zastosowanie. Należą
do nich: możliwość optymalizacji struktury kapitału,
efekt dźwigni finansowej i efekt tarczy podatkowej.
Wykorzystanie kapitału mezzanine w transakcjach LBO stanowi element działań ukierunkowanych
na optymalizację struktury finansowania. Relacja
kapitału obcego do kapitału własnego, ma kluczowe
znaczenie z punktu widzenia zwiększenia wartości
przedsiębiorstwa. Koszt kapitału obcego jest niższy
niż koszt kapitału własnego głównie ze względu na
mniejsze ryzyko, jakie ponoszą wierzyciele, finansując dane przedsiębiorstwo. Niższa jest też oczekiwana
przez nich premia za ryzyko7). Zwiększenie udziału
tańszego kapitału obcego w formie pożyczki mezzanine przyczynia się do obniżenia łącznego kosztu finansowania przedsiębiorstwa, wyrażonego w postaci
średniego ważonego kosztu kapitału8).
Skorzystanie w ramach transakcji LBO z oprocentowanego długu w postaci pożyczki mezzanine
uruchamia mechanizm dźwigni finansowej, której
rezultat stanowi podwyższenie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), wyrażonego relacją
zysk netto do kapitału własnego. Efekt dźwigni finansowej jest pozytywny, gdy rentowność kapitału
własnego przewyższa średnie oprocentowanie pożyczki mezzanine9).
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Z zastosowaniem powyższej formy finansowania
wiąże się także możliwość odniesienia korzyści z tarczy podatkowej. Ze względu na przyporządkowanie
mezzanine do kapitału obcego, płatności odsetek są
definiowane jako wydatki w sensie podatkowym, tzn.
są kosztami uzyskania przychodu, przez co obniżają
podstawę opodatkowania. Skorzystanie z tarczy podatkowej powoduje obniżenie kosztów finansowania
mezzanine w stosunku do emisji akcji.

Podsumowanie
względniając zaprezentowane korzyści wynikające z zastosowania mezzanine, można
wskazać czynniki, które w najbliższych latach
będą determinować zapotrzebowanie na tego rodzaju
finansowanie w Polsce. Należy do nich ograniczony dostęp do kapitału na rozwój, a szczególnie do finansowania dłużnego. Banki kierujące się kryterium możliwości
zabezpieczenia długu na aktywach, a nie poziomem generowanych przepływów pieniężnych, nie będą w stanie
zapełnić istniejącej luki kapitałowej. Istotne znaczenie
ma także rozwój rynku funduszy private equity i związanej z tym potrzeby finansowania coraz większych
transakcji przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu.
dr Wanda Pełka
Katedra Usług Finansowych
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego
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Summary
Market expansion of enterprises and induced demand for
capital have created the category of hybrid instruments.
One of these financial forms is mezzanine capital that in
the enterprise financial structure bridges the funding gap
between equity and bank debt. The aim of this article is to
present the nature of mezzanine capital as an alternative
financing source. The issue of the use of mezzanine capital
in the leveraged buyouts allows to show the prospects of
the hybrid financing in Poland.
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Rola zysku księgowego w procesie realizacji
celów przedsiębiorstwa
ysk księgowy nierzadko pełni rolę głównego miernika kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Takie podejście zauważalne jest
szczególnie w krótkookresowych analizach finansowych. Koncepcja ta nie jest w pełni merytorycznie
ugruntowana w faktach. W wielu spółkach giełdowych zauważalny jest brak korelacji pomiędzy aktualną ceną rynkową akcji a poziomem zysku księgowego. Dlatego można wyrazić przekonanie, że wynik
finansowy nie w pełni odzwierciedla aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Każde przedsiębiorstwo powinno mieć określoną
misję, strategię oraz wytyczone cele do zrealizowania. Cel to „planowy wynik każdego racjonalnego
działania; to, do czego się dąży, o co się zabiega”1).
Kwestia wyznaczania celu przedsiębiorstwa stanowi
istotę rozważań wielu publikacji. Według D. Begga,
S. Fishera i R. Dornbusha „celem działania każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy”,
a wszystkie decyzje przedsiębiorców podejmowane
są w celu maksymalizacji zysków2).
W literaturze przedmiotu podkreśla się również,
iż „głównym celem każdej organizacji, bez względu
na jej charakter i typ działalności, jest przetrwanie
(istnienie) 3). W innym miejscu przeczytać można:
„przetrwanie w konkurującym otoczeniu (czytaj:
w gospodarce rynkowej) oznacza rozwój jednostek
gospodarczych”4). Autor tej publikacji nie definiuje
jednak pojęć „przetrwanie” oraz „rozwój przedsiębiorstwa”. Na przykład, jednostka może funkcjonować na rynku mimo generowania straty, natomiast
rozwój przedsiębiorstwa może odbywać się poprzez
wzrost wartości aktywów trwałych, zwiększanie
udziału w rynku, wzrost zatrudnienia, zwiększenie
sprzedaży itp. Jeżeli na przykład wzrost zatrudnienia nie będzie szedł w parze ze wzrostem wydajności
pracy, wówczas taki „rozwój” może się przyczynić do
spadku produktywności, a w dłuższej perspektywie
do problemów finansowych przedsiębiorstwa. S. Sudoł uważa, że przetrwanie może być określane jako
główny cel podmiotu gospodarczego jedynie w sytuacjach kryzysowych, kiedy przedsiębiorstwo narażone jest na bankructwo5).
W literaturze najczęściej wymieniane są następujące cele przedsiębiorstw6):
maksymalizacja zysków,
maksymalizacja sprzedaży,
osiągnięcie zakładanego udziału w rynku,
utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia,
stabilizacja przychodów,
przetrwanie przedsiębiorstwa,
zadowalający poziom rentowności kapitału, produktywności nakładów lub zasobów,
sprawność działania rozumiana jako terminowe
i odpowiednio jakościowe reagowanie na potrzeby
klientów,
„wewnętrzny spokój”.
Zysk jest istotnym elementem funkcjonowania
każdego podmiotu. Co jednak oznacza jego maksymalizacja? W rachunku zysków i strat wyszczególnia się kilka kategorii wyniku finansowego:
wynik brutto ze sprzedaży7), wynik operacyjny ze
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sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności gospodarczej, wynik brutto,
wynik netto8). Zatem powstaje pytanie, którą kategorię wyniku finansowego należy maksymalizować? Najbardziej czytelnym sygnałem świadczącym
o opłacalności wykonywanej działalności przedsiębiorstwa wydaje się wynik operacyjny ze sprzedaży, liczony jako różnica pomiędzy przychodami ze
sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów a kosztami własnymi sprzedanych produktów
(usług), towarów i materiałów. Niekiedy zdarza się,
że mimo dodatniego wyniku ze sprzedaży, przedsiębiorstwo ponosi stratę na działalności operacyjnej.
Taka sytuacja może zaistnieć na przykład w przypadku sprzedaży składnika rzeczowych aktywów
trwałych poniżej jego wartości księgowej. Wówczas
powstała strata na sprzedaży zostaje zaksięgowana
jako pozostały koszt operacyjny. W konsekwencji powoduje to powstanie straty na pozostałej działalności
operacyjnej, a to z kolei przekłada się na pogorszenie
wyniku na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Poza tym sytuację finansową podmiotu może
skomplikować również, w przypadku korzystania
z obcych źródeł finansowania, wynik na działalności finansowej. W wyniku zaciągnięcia kredytu bądź
pożyczki, odsetki od tych kapitałów mogą poważnie
zniekształcić wizerunek finansowy analizowanego
przedsiębiorstwa. W okresie obrachunkowym może
wystąpić jeszcze wiele innych sytuacji wywierających wpływ na ostateczny rezultat finansowy podmiotu. Dlatego koncentrowanie się wyłącznie na zysku netto, jako mierniku efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstwa, można nazwać pewnego rodzaju
nadużyciem.
Do koncepcji, traktującej zysk jako cel nadrzędny
przedsiębiorstwa, stanowczo odniósł się R.L. Ackoff,
podkreślając, że „należy znacznie bardziej cenić taką
spółkę, która intensywnie inwestuje w swoją przyszłość i płaci za to zmniejszeniem bieżących zysków,
niż taką, która dla zwiększenia bieżących zysków
poświęca swoją przyszłość”9). Omawiając kwestię
poziomu zysku, warto przytoczyć wypowiedź P.F.
Druckera, według którego jednostkom nie powinno
zależeć na maksymalizacji zysku, ale na osiągnięciu
takiego poziomu wyniku finansowego, który pozwoliłby uniknąć strat10).
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Strategia krótkookresowej maksymalizacji
zysku a rozwój przedsiębiorstwa
ogląd, że zysk księgowy nie jest wiarygodnym miernikiem kondycji finansowej podmiotu, wyrażają również inne osoby zajmujące się problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw,
w tym A. Ehrbar. Jego zdaniem wynikiem finansowym można w prosty sposób manipulować, tworząc
iluzję stałego wzrostu zysku. Takie sterowanie liczbami można osiągnąć m.in. poprzez11):
forsowanie sprzedaży (trade loading),
zapychanie kanałów (channel stuffing).
Tego typu działania polegają na wysyłaniu zbędnego towaru do dystrybutorów i hurtowników pod koniec
okresu rozliczeniowego w celu zwiększenia przychodów
ze sprzedaży. Jednak wzrost sprzedaży nie następuje
w tym przypadku równolegle z wpływem środków pieniężnych do przedsiębiorstwa, co powoduje powstanie
należności. W wyniku tego zmniejszają się przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej. „W krańcowych
przypadkach pogoń za zyskami księgowymi prowadzi
od forsowania sprzedaży do otwartego oszustwa”12),
a w konsekwencji nawet do bankructwa.
Wynikiem finansowym można również manipulować w inny sposób. Jeżeli zarządzający odkładają
niezbędne prace remontowe, wówczas powoduje to
krótkoterminowy wzrost zysków. Dzieje się to jednak
kosztem przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa13).
Poza tym niebagatelny wpływ na poziom zysku,
szczególnie w warunkach wysokiej inflacji, zmian
w systemie podatkowym i celnym oraz w przypadku
branż charakteryzujących się niezwykle krótkim cyklem życia produktu, ma sposób wyceny zapasów. Ich
wartość można szacować na podstawie dwóch metod:
FIFO (First In First Out),
LIFO (Last In First Out).
Pierwsza z tych metod zakłada, że zapasy wyceniane
są według cen zakupu (nabycia) najstarszych zapasów
w magazynie, natomiast w metodzie LIFO uwzględnia
się ceny zapasów zakupionych ostatnio. Cena nabycia
obejmuje cenę zakupu powiększoną o ewentualne koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub
wprowadzenia do obrotu, obniżona o rabaty, opusty,
inne zmniejszenia i odzyski (Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r., rozdz. 4, art. 28). Zatem
w przypadku zastosowanie metody FIFO w warunkach
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wysokiej inflacji następuje zmniejszenie kosztów, co
z kolei powoduje wzrost zysku księgowego14).
Maksymalizować zysk można poprzez maksymalizowanie przychodów przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów. Jest to możliwe jednak dopóty, dopóki
wraz z obniżaniem poziomu kosztów nie będzie dochodzić do pogarszania jakości oferowanych produktów
czy usług. Zatem można powiedzieć, że menedżerowie,
którzy za cel nadrzędny stawiają maksymalizację zysków, powinni do tego dążyć poprzez wzrost wartości
sprzedaży i jednoczesną optymalizację kosztów, czyli
„odchudzanie” przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić
uwagę, że nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo wpływają negatywnie na jego kondycję
ekonomiczno-finansową. Najbardziej „pozytywnym”
kosztem dla firmy jest amortyzacja. „Amortyzacja jest
to rozłożenie w czasie wartości zużycia środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych). Jest ona
sposobem odpisywania w koszty działalności przedsiębiorstwa wydatków związanych z nabyciem aktywów
trwałych”15).
Nabywane składniki aktywów trwałych przedsiębiorstwa często zwiększają produktywność, umożliwiają skrócenie cykli produkcyjnych, unowocześniają istniejący park maszynowy, czyli po prostu
unowocześniają przedsiębiorstwo oraz są wyrazem
perspektywicznego nastawienia kadry zarządzającej
odnośnie do działalności podmiotu. Ponadto ponoszone koszty amortyzacji nie oznaczają równoczesnego
uszczuplenia poziomu zasobów finansowych przedsiębiorstwa. W przypadku ponoszenia tego typu kosztów wydatek powstaje wyłącznie w momencie zakupu
składnika środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W kolejnych okresach podmiot ponosi
wyłącznie koszty bez rozchodowania środków pieniężnych z rachunku bankowego bądź z kasy. W przypadku
skorzystania z kapitału obcego przy zakupie składnika
majątkowego podlegającego amortyzacji rozbieżność
czasowa pomiędzy wydatkiem oraz kosztem nie jest aż
tak widoczna. Niemniej jednak również i w przypadku
spłaty kredytu bądź pożyczki rata kapitałowa nie musi
być równa wysokości odpisów amortyzacyjnych.
Z tego wynika, że amortyzacja jest szczególnym
kosztem dla przedsiębiorstwa. Z jednej strony obniża poziom wyniku finansowego, a co za tym idzie zmniejsza
podstawę opodatkowania, a z drugiej strony nie powoduje odpływu gotówki z przedsiębiorstwa (poza momentem zakupu). Zakup nowych wartości niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych bądź też ich modernizacja powodują często unowocześnienie i usprawnienie
procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa oraz obniżenie
kosztów jego funkcjonowania. Dzięki temu następuje
wzrost produktywności, co jest impulsem do rozwoju
podmiotu poprzez zwiększanie udziału w rynku.
Jeszcze jeden przypadek nieodpowiedniego podejścia do kwestii zysku wiąże się z zaniechaniem
wydatków reklamowych. W krótkim okresie może
to prowadzić do podniesienia wyniku finansowego,
jednak w dłuższej perspektywie konsekwencją tego
zjawiska może być obniżenie sprzedaży oraz zmniejszenie wartości logo przedsiębiorstwa.
Reasumując, nastawienie zarządzających na maksymalizację zysku księgowego nie zawsze wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Krótkookresowe zwiększanie wyniku finansowego za wszelką
cenę może przynieść rezultaty odmienne od oczekiwanych. Przykłady takich przedsiębiorstw, jak ConAgra,
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Miniscribe, Centennial Technologies16) czy Enron, są
najlepszym dowodem na to, że manipulacja wynikami
finansowymi nie wpływa pozytywnie na ceny akcji,
a inwestorzy giełdowi wcale nie myślą krótkoterminowo. Gdyby rzeczywiście inwestorów cechował taki
sposób myślenia, wówczas nie ponosiliby nakładów na
prace badawczo-rozwojowe czy wręcz sprzedawaliby
walory przedsiębiorstw, nie chcąc płacić tylko za perspektywy przyszłych wyników finansowych. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Akcje firm
zapowiadających wzrost wydatków na badania i rozwój zazwyczaj rosną (szczególnie w przypadku spółek
z nowej technologii), mimo że tego typu programy obniżają zyski księgowe w krótkim okresie.
Zauważa się jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane z przywiązywaniem zbyt dużej wagi do zysku księgowego. Zdaniem A. Ehrbara, zarządzający nastawieni
na zwiększanie wyniku finansowego będą podejmować
nawet takie decyzje inwestycyjne, które będą się charakteryzować ujemną wartością zaktualizowaną netto,
mimo że taka decyzja może zubożyć akcjonariuszy. Dzieje się tak dlatego, że menedżerowie, dla których zysk jest
podstawowym miernikiem kondycji przedsiębiorstwa,
stosują tak zwany księgowy model wyceny akcji, który mało precyzyjnie wyjaśnia zmiany cen rynkowych
akcji17).

Zysk jako rekompensata za ponoszone ryzyko
inwestycyjne
d kilkunastu lat obserwuje się zjawisko polegające na odchodzeniu od zysku netto jako
klasycznego miernika kondycji finansowej
przedsiębiorstw. Przedsiębiorca, angażując kapitał
w działalność gospodarczą, oczekuje z tego tytułu
określonych korzyści, które powinny być porównywalne ze stopą zwrotu z alternatywnych źródeł inwestycyjnych obarczonych podobnym ryzykiem.
Przedsiębiorstwo jest pewnego rodzaju inwestycją.
Właściciel, angażując kapitał w działalność gospodarczą, rezygnuje z bieżącej konsumpcji, oczekując w zamian przyszłych korzyści. Niezbędne jest zatem odniesienie stopy zwrotu z kapitału podmiotu gospodarczego
do stopy zwrotu z innych inwestycji. Powstaje zatem
problem wyboru inwestycji jako kryterium porównawczego. Jeżeli okazałoby się, że stopa zwrotu z kapitału
własnego przedsiębiorstwa jest porównywalna, np. ze
stopą zwrotu z papierów skarbowych czy lokat bankowych, wówczas można byłoby pokusić się o stwierdzenie,
że w takiej sytuacji prowadzenie działalności gospodarczej nie jest najkorzystniejszym sposobem pomnażania
kapitału.
Spółki akcyjne są klasycznym przykładem przedsiębiorstw komercyjnych, których właściciele nastawieni są na wzrost zaangażowanego w nie kapitału.
Akcjonariusze dokonujący transakcji zakupu walorów
takiej spółki oczekują stopy zwrotu przewyższającej
oprocentowanie bezpiecznych papierów wartościowych, takich jak na przykład obligacje skarbu państwa. Dzieje się tak dlatego, że funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego, a szczególnie działającego
na rynku charakteryzującym się wysoką dynamiką
zmian technicznych i technologicznych, nierozłącznie
wiąże się z ponoszeniem ryzyka operacyjnego i finansowego. Znajomość tego faktu prowokuje inwestorów
giełdowych do odpowiedniego podejścia do wariancji
cen akcji takich spółek. Szeroki zakres wahań oraz
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dynamiczne reakcje na jakiekolwiek wydarzenia czy
raporty finansowe kształtują w akcjonariuszach świadomość nieustannej niepewności co do przyszłych stóp
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Z uwagi na tego
typu zjawiska związane z rynkiem kapitałowym, akcjonariusze świadomi wysokiego prawdopodobieństwa
zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń oczekują wysokiej stopy zwrotu jako nagrody za ponoszone ryzyko
utraty części lub całości kapitałów.
Do innych mankamentów korzystania z zysku
księgowego zaliczyć można następujące:
zysk oblicza się na podstawie danych z przeszłości,
podczas gdy akcjonariusze zorientowani są przede
wszystkim na przyszłość18);
występujące różnice w standardach rachunkowości powodujące trudności w obiektywnym obrazie
sytuacji finansowej podmiotu19);
brak informacji odnośnie do tego, ile gotówki zawiera zysk netto, a w jakim stopniu jest to zysk „papierowy”20);
zysk netto nie określa gotówki, jaką przedsiębiorstwo ma do dyspozycji, a to właśnie od poziomu
przepływów pieniężnych w dużej mierze zależą ceny
rynkowe akcji21) (poziom przepływów pieniężnych
jest niezwykle istotny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zdaniem D.H. Bangsa „w każdej firmie,
dużej czy małej, gotówka jest paliwem potrzebnym
do napędzania biznesu”22);
zysk netto nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie23);
w podejściu opartym na zysku księgowym pomija
się ryzyko, prognozy oraz rzeczywisty koszt pozyskania środków pieniężnych24);
podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na
wyniku finansowym netto może być mylące między
innymi z powodu tworzenia rezerw (w przypadku
banków mogą to być rezerwy na „złe” kredyty)25);
wyceny oparte na zyskach netto nie uwzględniają niektórych wartości niematerialnych i prawnych
(znak firmowy, wartość znaku firmowego itp.) 26).

Podsumowanie
easumując, można stwierdzić, iż potencjał
zysku księgowego jako miernika kondycji
finansowej przedsiębiorstwa wyczerpał się.
Okazuje się, że nie wystarczy, aby firma była rentowna. Owszem, zysk jest niezbędny do pomnażania
wartości, jednak sam w sobie nie może być jej „kreatorem”. Menedżerom nie powinno zależeć nawet na
wzroście wartości przedsiębiorstwa, ale na jej kreacji. Dlatego nie można pozytywnie interpretować
przedsięwzięć inwestycyjnych, w których wyniku
wartość będzie konsumowana, nawet mimo osiągania dodatniego wyniku finansowego. Remedium na
tego typu zjawiska było odrzucenie zysku księgowego jako podstawowego oscylatora ilustrującego zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie. Baczniejszą
uwagę obecnie przywiązuje się do miernika, który
w sposób uniwersalny łączy interesy akcjonariuszy,
kadry zarządzającej oraz pozostałych interesariuszy
powiązanych (pośrednio lub bezpośrednio) z przedsiębiorstwem, czyli na koncepcję zarządzania przez
wartość.
dr inż. Artur Paździor
Katedra Finansów i Rachunkowości
Politechniki Lubelskiej
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Summary
Book profit infrequently fulfils a main gauge of financial
condition of an enterprise. This attitude is particularly noticeable in short-term financial analyses. This conception
is not well grounded in facts. In many public companies,
quite often there is a noticeable lack of correlation between
current market price of shares and the level of book profit. Therefore, it is right to claim that book profit does not
fully reflect current financial standing of an enterprise.
Execution of the strategy of short-term maximizing of
book profit can bring results opposite to those intended.
Resultantly, a bigger and bigger group, especially of big
companies, begin attaching importance to a gauge which
connects the interests of shareholders, management and
the other interest groups in universal way. This gauge is
the conception of value based management.
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Komputerowe wspomaganie
wyboru lokalizacji inwestycji
Kesra Nermend

Wprowadzenie
odstawowym problemem osoby podejmującej decyzję o lokalizacji inwestycji jest wybór optymalnego miejsca. Wybór ten musi
uwzględniać wiele czynników, takich jak na przykład: możliwości zbytu produkowanego towaru na
rynku w pobliżu inwestycji, możliwości transportowe do punktu odbioru, dostępna siła robocza itd.
Wielość czynników sprawia, że znalezienie optymalnej lokalizacji jest bardzo złożoną kwestią. Mogą tu
jednak wspomóc inwestora systemy informatyczne
wyposażone w algorytmy opierające się na metodach
z obszaru wielowymiarowej analizy porównawczej,
wielokryterialnej, prognostycznej itp. Systemy te
należą do klasy systemów wspomagania decyzji
(DSS – Decision Support Systems)1).
Podstawowym celem systemu wspomagania decyzji w analizie danych regionalnych jest dostarczenie informacji o stanie rozwoju poszczególnych regionów. Ważne jest także, aby dawał on możliwość
oceny rozwoju regionów i porównywania ich po to,
aby uzyskać warianty decyzyjne zgodne z określonymi preferencjami decydentów. Taki DSS powinien
zatem umożliwiać modelowanie różnych sytuacji
rzeczywistych przy uwzględnieniu różnych grup
decydentów. Podsumowując, system ten powinien
wspomagać rozwiązywanie problemów z zakresu
przetwarzania, modelowania danych regionalnych,
wykonywania różnych analiz gospodarczych, inwestycyjnych itp. oraz zapewniać atrakcyjną dla użytkownika wizualizację.

Koncepcja systemu
roponowany w artykule system wspomagania decyzji (rysunek 1) nie stanowi rozwiązania zamkniętego i umożliwia elastyczną
modyfikację jego poszczególnych modułów. Można
na przykład dodawać modele do bazy modeli, obsługiwać różne typy baz danych, dołączać narzędzia
analityczne. Rozwiązanie to integruje różne elementy technologiczne, takie jak: komponenty WWW interfejsu użytkownika, aplikacje internetowe, moduły obliczeniowe oraz bazy danych tekstowych i bazy
zawierające informacje opisane przestrzennie (mapy
cyfrowe).
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Omawiana koncepcja systemu wspomagania
decyzji w analizie danych regionalnych jest zgodna z ogólną architekturą systemów DSS2), na którą
składają się z trzy główne podsystemy: zarządzania
bazą danych, zarządzania bazą modeli oraz generowania i zarządzania dialogiem z użytkownikiem.
Przy proponowanej architekturze systemu, użytkownicy, korzystając z przeglądarki WWW pełniącej rolę klienta, mogą komunikować się z serwerem,
na którym następuje zasadnicze przetwarzanie danych. Wyniki zapytania do baz systemu są przesyłane na powrót do przeglądarki, którą użytkownik
może wykorzystać do prowadzenia dialogu z systemem DSS. Przekazane do przeglądarki informacje
zwrotne, także różnego rodzaju obiekty graficzne,
są tam odpowiednio interpretowane i wizualizowane. Dzięki posiadaniu podstawowej funkcjonalności
GIS 3) (Geographic Information System) przez komputery klienckie, część przetwarzania odbywa się
również na maszynach użytkowników, do których
przesyłane są z serwerów odpowiednio spreparowane dane.
System wspomagania decyzji służący do analizy
danych regionalnych powinien umożliwiać korzystanie z wielu regionalnych baz danych. Centralny
system zarządzania bazą danych – SZBD4) (DBMS
– Database Management System) systemu DSS musi
pełnić rolę integratora, zapewniającego przetwarzanie danych zgodnie z przyjętą metodyką. Moduł bazy
danych w systemie wspomagania analiz regionalnych stanowi centralne miejsce gromadzenia danych
pochodzących zarówno z zewnętrznych ośrodków
regionalnych, jak i bezpośrednio wprowadzanych
przez użytkowników systemu DSS. Dane importowane do systemu z zewnętrznych źródeł przed ich
zapisem powinny przejść etap tzw. transformacji
oraz integracji. Proponowana koncepcja obejmuje
także możliwość pozyskiwania danych z symulatora, za pomocą którego można wygenerować zbiór
danych odpowiadających sytuacjom rzeczywistym,
a związanych z formalnymi aspektami rozwoju regionalnego.
Na podstawie zawartości baz danych system
może odpowiednio dobierać wskaźniki stanowiące
podstawę do działań analitycznych, umożliwiając
tym samym określenie stopnia rozwoju regionu.
Mogą być one również wykorzystane do porównywania regionów między sobą, a ich odpowiedni
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dobór determinuje uzyskanie określonych wyników obliczeń, zależnych od przyjętego kontekstu
porównań.
W systemie jest przewidywane zaimplementowanie modeli statystycznych oraz modeli bazujących
na sztucznej inteligencji, które będę umożliwiać odkrywanie nieznanych zależności między wskaźnikami. Zastosowanie proponowanych metod wymaga
nie tylko znajomości samych metod i problematyki
związanej z analizą i oceną rozwoju regionalnego,
ale przede wszystkim wiedzy o danym regionie. Do
analiz będą wykorzystywane zarówno statystyczne
modele liniowe, jak i nieliniowe. W przypadku, kiedy
zależność między zmiennymi ma charakter nieliniowy o nieznanym kształcie, konieczne będzie wykorzystanie sieci neuronowych.

Funkcjonowanie systemu
a podstawie wcześniej przedstawionych założeń został stworzony prototyp systemu,
obejmujący wybrane moduły funkcjonalne.
Prototyp miał posłużyć do weryfikacji wykonalności
funkcji DSS związanych z pozyskiwaniem danych
do systemu, generowaniem scenariuszy decyzyjnych
oraz wizualizacją wyników w postaci map numerycznych.
Na podstawie przygotowania środowiska systemowego zostały zrealizowane testy, w wyniku których dało się ustalić, czy proponowane rozwiązanie
aplikacyjne spełnia główne założenia systemu wspomagania decyzji. Po wykonaniu wielu eksperymentów można było potwierdzić tezę, że system umożliwia decydentowi uzyskanie wariantów decyzyjnych
zgodnie z określonymi przez niego preferencjami i są
to rozwiązania efektywne, trudne do uzyskania bez
wspomagania komputerowego. Funkcjonalność znana z systemów informacji przestrzennej pozwala na
otrzymanie rezultatów obliczeń w postaci czytelnej
i zrozumiałej dla użytkownika, czyli w formie map
cyfrowych. Zapewnienie jednej z podstawowych cech
DSS, czyli elastyczności systemu, umożliwia stopniowe i częściowe opracowywanie poszczególnych
modułów systemu.
Pozyskiwanie danych do bazy danych systemu
jest realizowane za pomocą odpowiednich okien dialogowych, generowanych dynamicznie w zależności
od charakteru pobieranych danych. W trakcie wprowadzania danych system automatycznie sprawdza
ich poprawność, przez weryfikację kompletności oraz
zgodności z przyjętymi wzorcami. Rozwiązanie to
okazuje się wystarczające na etapie budowy prototypu i wstępnego testowania, natomiast w przypadku
wczytywania większej liczby danych może się okazać niezadowalające z punktu widzenia ergonomii
interfejsu. Zalecanym rozwiązaniem, szczególnie
gdy określony zbiór danych będzie stały i możliwe
będzie przewidzenie z góry jego rozmiaru, jest zastosowanie odpowiedniego arkusza do wprowadzania
danych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku
pozyskiwania danych z symulatora bądź z zewnętrznych baz danych.
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Istotną zaletą proponowanej architektury systemu DSS jest wykorzystanie do jego budowy technologii internetowych. Dostęp do systemu wspomagającego wybór decyzji odbywa się za pomocą
przeglądarki WWW, co uniezależnia to rozwiązanie
od miejsca jego użytkowania. Można więc praktycznie z dowolnego punktu na kuli ziemskiej przeprowadzać operacje, np. wprowadzania danych, dokonywać złożonych procesów modelowania czy generować
scenariusze decyzyjne. Ma to szczególne znaczenie
dla potencjalnych inwestorów, którzy w dowolnym
czasie i miejscu mogą poszukiwać wariantów najbliższych ich oczekiwaniom.
Kluczowe znaczenie, w kontekście pozyskiwania
preferencji użytkownika, ma budowa przyjaznych
formularzy, za pomocą których decydenci będą mogli precyzować swoje oczekiwania odnośnie do danej sytuacji decyzyjnej. Na przykład, dla każdego
przyszłego inwestora zainteresowanego uzyskaniem
mapy z wynikami porównania regionów według
określonych kryteriów należałoby udostępnić formularz z możliwością sprecyzowania swoich oczekiwań
w postaci wyboru odpowiednich wskaźników.
Proponowany sposób pozyskiwania informacji
od użytkowników systemu daje jedynie podstawy
do określenia sytuacji aktualnej lub historycznej.
Przewidywanie stanów z przyszłości można przeprowadzać na podstawie analiz zmian wskaźników z przeszłości. Alternatywą dla tego rozwiązania jest symulacja komputerowa „naśladująca
rzeczywistość”. Takie rozwiązanie daje możliwość
uzyskania kilku wariantów rozwoju regionu w zależności od przewidywanych różnych czynników
zewnętrznych. Wynik symulacji jest podstawą do
określania potencjału regionów i ich porównywania
w przyszłości w stosunku do czasu przeprowadzania badania 5).
Prezentowana koncepcja przewiduje zaimplementowanie symulatora w podsystemie zarządzania bazą
modeli. Składa się on z dwóch zasadniczych warstw:
symulacyjnej i wizualizacyjnej. Konstrukcja taka pozwoli na wierne odzwierciedlenie pewnego fragmentu
rzeczywistości, wygenerowanie wielu wariantów decyzyjnych oraz przeniesienie zasymulowanych sytuacji do dwu- lub trójwymiarowej przestrzeni. Dzięki
temu można nie tylko poznać preferencje użytkowników, ale także reakcje na pewne zaistniałe sytuacje.
Sposób działania symulatora umożliwi łatwą
jego realizację w technologii obiektowej, gdzie
każdy wzorzec staje się klasą, na podstawie której tworzone są obiekty. Mechanizm dziedziczenia
może być w tym przypadku wykorzystany do tworzenia hierarchicznej struktury wzorców tworzącej drzewo wzorców. Na jego szczycie znajduje się
wzorzec wzorców zawierający cechy ogólne dziedziczone niżej, na bazie którego tworzone są następne
wzorce. Opisują one obiekty bardziej szczegółowo,
a im niżej w strukturze drzewa się one znajdują,
tym stają się bardziej dokładne. Taka konstrukcja struktury eliminuje konieczność powtarzania
elementów w każdym ze wzorców, gdyż wystarczy
umieścić powtarzalną cechę obiektu we wzorcu położonym wyżej. Ponadto wzorce mogą zawierać nie
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tylko reguły zachowań obiektów, ale także procedury, dzięki czemu mogą obok siebie współistnieć
obiekty wykorzystujące różną metodykę w zależności od potrzeb.
W celu zilustrowania działania systemu zostanie
przedstawiona analiza możliwości działań inwestycyjnych związanych z lokalizacją dużego centrum
handlu materiałami budowlanymi ukierunkowanego na inwestorów budujących pojedyncze domy oraz
osoby prywatne dokonujące przeróbek i modernizacji istniejących budynków i mieszkań. Rozpatrywane będą cztery przykładowe warianty decyzyjne,
w których decydent określa wskaźniki, interesujące
go z punktu widzenia planowanej inwestycji (tabele
1-2).
Dla każdego następnego wariantu decyzyjnego
(warianty 1-2) użytkownik systemu DSS może dodawać (usuwać, modyfikować) kryteria (wskaźniki)
określające jego preferencje inwestycyjne. Wskaźniki te są skategoryzowane, a nazwy grup są prezentowane w tabelach 1-2. Wyszczególnione są również
wagi kolejnych wskaźników, determinujące stopień
ważności danego kryterium, wagi wskaźników w obrębie danej grupy oraz ich wagi rzeczywiste. Wagi
wskaźników mogą być dobierane automatycznie na
podstawie zmienności wskaźników lub poprzez decydenta według jego preferencji.

Wariant 1
ajistotniejszymi (według decydenta) kryteriami lokalizacji centrum handlu materiałami budowlanymi są zarobki ludności.
Decydują one o sile nabywczej. Inwestycje budowlane wymagają dużych nakładów inwestycyjnych.
Otrzymanie kredytu na zakup mieszkania jest
uzależnione od wysokości miesięcznych zarobków,
stąd najważniejszym kryterium jest przeciętne
miesięcznie wynagrodzenie brutto ogółem. Drugim
ważnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji każdego centrum handlowego jest gęstość zaludnienia.
Im jest większa, tym należy się spodziewać większej
liczby potencjalnych klientów.

przegląd
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wybór miejsca lokalizacji jest wskaźnik bezrobotnych
zarejestrowanych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Decyduje on o możliwości znalezienia
potencjalnych pracowników oraz o ich zarobkach,
a więc też o kosztach utrzymania centrum handlu
materiałami budowlanymi. Bezrobotni są także
zapleczem dla firm budowlanych, gdyż stanowią
potencjalną siłę roboczą w przypadku zwiększenia
zapotrzebowania na prace budowlane. Z drugiej
jednak strony, czynnik ten jest negatywny, gdyż
bezrobotnych ze względu na brak stałych dochodów nie można zaliczyć do potencjalnych klientów.
Zatem, im jest ich więcej, tym mniej opłacalna jest
inwestycja. Czynnikiem decydującym jest duża liczba osób o wysokich zarobkach, związana z dwoma
pozostałymi wskaźnikami, w związku z czym dla
liczby bezrobotnych przyjęto niższą wagę niż dla
pozostałych.
Rysunek 2 przedstawia rozkład atrakcyjności regionów dla przyjętego wariantu. Najbardziej
atrakcyjne są powiaty położone wokół Warszawy
oraz Krakowa. W okolicach tych miast skupionych
jest wiele zakładów przemysłowych oraz przedsiębiorstw o różnym charakterze, w tym również handlowym. W związku z tym należy się liczyć z wysoką konkurencją. Korzystniejszymi lokalizacjami
mogą się okazać miejsca poza tym obszarem. Przykładem może być powiat tczewski (województwo pomorskie), powiat suwalski (województwo podlaskie)
czy też łęczyński (województwo lubelskie).

Wariant 2
ykorzystane w wariancie 1 wskaźniki odzwierciedlają potencjał nabywczy, jednak
nie mówią nic o zapotrzebowaniu. Powiaty,
w których na skutek dynamicznego rozwoju nastąpił duży wzrost liczby osób dobrze zarabiających,
mogą mieć niedostatek mieszkań. W związku z tym
zapotrzebowanie na materiały budowlane może być
wyższe od tego, które wynikałoby z poziomu wzię-

Rys.1. Schematyczny rozkład atrakcyjności
regionów dla wariantu 1

Rys.2. Schematyczny rozkład atrakcyjności
regionów dla wariantu 2

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

numer_PO2008_04_01.indd 42

2008-04-17 12:44:04

organizacji 4/2008

INFORMATYKA

43

Tab. 1. Wybór wskaźników oraz ich wagi dla wariantu 1 w pierwszym scenariuszu decyzyjnym
Nr
2

Wskaźnik
Gęstość zaludnienia

Bezrobotni zarejestrowani na 100
42
mieszkańców w wieku produkcyjnym
47

Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie
brutto ogółem

Grupa

Waga wskaźnika
Rzeczywista
w grupie
waga wskaźnika

Społeczno-demograficzne

100,00%

42,86%

Społeczno-ekonomiczne

100,00%

14,29%

Infrastrukturalno-techniczne

100,00%

42,86%

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Wybór wskaźników oraz ich wagi dla wariantu 2 w pierwszym scenariuszu decyzyjnym
Nr

Wskaźnik

Grupa

Waga wskaźnika
Rzeczywista
w grupie
waga wskaźnika

2

Gęstość zaludnienia

Społeczno-demograficzne

100%

30,77%

33

Liczba izb mieszkalnych na jedną osobę

Infrastrukturalno-techniczne

25,00%

15,38%

34

Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na jedną osobę

Infrastrukturalno-techniczne

25,00%

15,38%

42

Bezrobotni zarejestrowani na 100
mieszkańców w wieku produkcyjnym

Społeczno-ekonomiczne

100,00%

7,69%

47

Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie
brutto ogółem

Infrastrukturalno-techniczne

50,00%

30,77%

Źródło: opracowanie własne.

tych wcześniej wskaźników. Miernikiem niedostatków na rynku mieszkaniowym są wskaźniki liczby
izb mieszkalnych na jedną osobę oraz przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę.
Stanowią one destymulanty.
Rysunek 2 przedstawia rozkład atrakcyjności regionów dla przyjętego wariantu. Widać, że
pojawiły się tu nowe powiaty w klasie pierwszej.
Przykładem może być powiat kwidzyński (województwo pomorskie) oraz powiat gryfiński (województwo zachodniopomorskie). W powiatach tych
dodatkowym czynnikiem wpływającym na popyt
na materiały budowlane są niedostatki na rynku
nieruchomości.

Uwagi końcowe
rzeprowadzona powyżej przykładowa analiza lokalizacji dużego centrum handlu
materiałami budowlanymi wskazała potencjalnie najlepsze miejsca. Analizę taką można
przeprowadzić dla każdej inwestycji. Decydent może
wybrać interesujące go wskaźniki, określając, jakie
mają dla niego znaczenie. System DSS wskaże mu
powiaty najlepiej odpowiadające jego preferencjom.
Prace nad systemem trwają. Docelowo ma być on
dostępny w internecie dla potencjalnych inwestorów,
a także władz samorządowych określających kierunki rozwoju regionu.
dr Kesra Nermend
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
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of two variants describing different decision-maker’s preferences within demographic, infrastructural, technical,
ecological and economic indicators. Thanks to an information generated by the system the risk of the wrong location
choice can be decreased.

2008-04-17 12:44:04

44

OMÓWIENIA, RECENZJE, NOTY

przegląd

Gay Hamel, Bill Breen

The Future of Management
HBSP Boston, Massachusetts 2007

Pod koniec 2007 r. Gary Hamel, do spółki z Billem
Breenem, opublikował nową książkę Przyszłość zarządzania. Książka jest jednak napisana w pierwszej
osobie liczby pojedynczej, a zatem można ją uznać za
dzieło Hamela. Stawia sobie on nieoczekiwanie dość
skromny cel. Nie jest to przewidywanie przyszłości,
jakby tytuł mógł sugerować, ale pomoc czytelnikowi
(menedżerowi) w staniu się pionierem zarządzania
XXI wieku, poprzez wyposażenie go w wiedzę o nowych zasadach, procesach i praktykach.
Wielkim marzeniem Hamela jest organizacja
zdolna do spontanicznej odnowy, w której zmiana
jest wolna od bolesnej traumy; w której renegaci – innowatorzy zwyciężają nad reakcjonistami – obrońcami
starego porządku; która wyzwala w pracownikach pasję i kreatywność, i tym samym w sposób naturalny
wydobywa z nich to, co najlepsze.
Hamel pisze, że tzw. klasyczne podejście do zarządzania jest przestarzałe: „jak silnik spalinowy, jest to
technologia, która przestała się rozwijać”. Niewątpliwie,
nie jest to stwierdzenie odkrywcze. Od stu lat w zarządzaniu dominują koncepcje praktyków i teoretyków
z początku XX w.: Federicka W. Taylora (zarządzanie
naukowe), Henriego Fayola (zarządzanie administracyjne) i Maxa Webera (teoria biurokracji). Wprowadzili
oni standardy alokacji zasobów, opracowywania budżetów, hierarchię organizacyjną, zasady nagradzania
pracowników i podejmowanie decyzji, które w firmach
obowiązują do dziś. Były to koncepcje nowatorskie w początkach XX wieku, kiedy nie było jeszcze komputerów,
telefonów komórkowych czy wreszcie internetu.
Według Hamela, DNA (genom) klasycznego zarządzania składa się z sześciu podstawowych elementów:
standaryzacji, specjalizacji, hierarchii, wyznaczania
celów, planowania i kontroli, oraz nagradzania w celu
motywowania do pożądanych zachowań. Podstawowym celem zarządzania jest maksymalizowanie operacyjnej wydajności i niezawodności wielkich organizacji. Menedżerowie w dużym stopniu są ograniczani
przez DNA swoich firm.
Pod wpływem przemian, jakie dokonały się w końcowych dwóch dekadach XX w., prawa klasycznego zarządzania ukazały swoje ograniczenia. Tempo zmian przyspiesza. Przewaga konkurencyjna traci szybko swoje
znaczenie. Dotyczy to nie tylko pojedynczych firm, ale
całych branż. Zmiany kreują zagrożenia i niepewność,
ale także niezwykłe szanse. Porządek, regularność
i stabilność nie są już warunkami sukcesu.
W związku z tym będzie rosła rola innowacji zarządczych, które dają trwałe i trudne do skopiowania przewagi konkurencyjne. Innowacje operacyjne skupiają się
na procesach firmy: zakupach, produkcji, marketingu,
obsłudze klientów itp. Natomiast innowacje zarządcze
dotyczą wyznaczania strategii, budżetowania inwestycji, naboru pracowników i ich awansów, szkolenia, wewnętrznej komunikacji, zarządzania wiedzą itd.
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Nową technologię zarządzania przynosi internet (Web) 2.0. Jest to najbardziej innowacyjne
narzędzie, jakie ludzkość stworzyła i do tego mające
wielkie możliwości rozwoju. Internet agreguje wysiłki poprzez rozprzestrzeniające się nowe społeczne
technologie (czaty, blogi, dzielenie się, współpracę
itp.). Internet łączy wszystkich ze wszystkimi w sposób najbardziej demokratyczny. Jego siła tkwi w tym,
że umożliwia koordynację działań bez negatywnych
skutków typowych dla hierarchii i biurokracji. Jest
zupełnie innym modelem organizacyjnym niż te, które znamy od początków ludzkości.
Internet 2.0 przynosi ze sobą nowe zarządzanie: zarządzanie 2.0. Ziemska cywilizacja po tym, jak weszła
w stadium postindustrialne (post-industrial), teraz staje
się społeczeństwem postzarządczym (post-managerial).
Tak jak gospodarka wiedzy nie zlikwidowała przemysłu
ciężkiego, tak też gospodarka postzarządcza nie zlikwiduje menedżerów. Zwiastuje jednak przyszłość, w której
zarządzanie będzie w mniejszym stopniu wykonywane
przez wyspecjalizowanych zawodowców.
W XXI w. największy i trwały sukces odniosą te
firmy, które będą pionierami nowego zarządzania.
G. Hamel przedstawił przykłady wielu firm, które
wyróżniają się innowacyjnym zarządzaniem: General Electric, Procter & Gamble, Whirlpool, Semco
itd. Dokładniej opisuje trzy: Whole Foods Market –
detaliczną sieć specjalizującą się w zdrowej żywności,
W.L.Gore & Associates – producenta innowacyjnych
produktów (m.in. tkaniny Gore-Tex) i Google – firmę internetową zbudowaną na bazie zasad Web 2.0.
Ich przypadki pokazują, że można zarządzać firmą
w sposób odbiegający od tradycyjnych metod i do tego
tworzyć godziwą wartość dla akcjonariuszy.
Szukając wzorców elastycznego przetrwania Hamel proponuje benchmarking zdolności
adaptacyjnych. Jako punkty odniesienia dla firmy
proponuje dość zaskakujący zestaw: życie na Ziemi,
rynki, demokracje, wiarę religijną i najbardziej dynamiczne miasta.
Różne formy życia na Ziemi potrafią się adaptować do
zmiennych i nieprzewidywalnych warunków otoczenia.
Pomaga w tym Darwinowska zasada doboru naturalnego. A zatem w firmie konieczny jest naturalny proces
doboru idei i pomysłów. Im większy zasób genów, tym
lepiej. Menedżerowie mają tendencje do zatrudniania sobie podobnych. Tymczasem im większa rozmaitość ludzi
i doświadczeń, tym lepiej. Inwestowanie w różnorodność
zwiększa pulę pomysłów i jest sposobem na przetrwanie.
W szybko zmieniającym się świecie sukces mniej zależy od planowania, a bardziej od ciągłego eksperymentowania. Błędy powinny być dopuszczalne. Doskonałość
często jest wrogiem postępu. Ewolucja jest mechanizmem sortującym: propaguje dobre mutacje, a usuwa złe.
Dewiacje w zarządzaniu mogą być bardzo kreatywne.
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Rynek działa podobnie. Ekonomiści już dawno uzgodnili, że taki mechanizm daje najbardziej elastyczną alokację zasobów. Rynki wyrażają „mądrość tłumu”. Jest to
dobry wzór tworzenia w firmach „rynków” pomysłów.
Demokracja jest czynnikiem wyzwalającym aktywność, także w korporacjach. Nowe idee muszą
konkurować i zabiegać o poparcie.
Wiara jest ciągle jednym z głównych elementów cywilizacji. Większość ludzi na Ziemi wierzy w jakiś byt
transcendentny. Zmienne czasy wymagają od każdego
elastyczności, a ta z kolei wymaga świadomości celu, do
którego zmierzamy. Dlatego firmy potrzebują misji, która jest swoistym credo – wspólnym wyznaniem wiary.
Miasta trwają wieki, dłużej niż państwa, mogą być
wzorem dla firm. Istnieje silna korelacja między dobrobytem mieszkańców a zdolnością miasta do przyciągania kapitału i kreatywnych jednostek.
Biorąc pod uwagę powyższy benchmarking, Hamel
uważa, że nowe DNA, które musi być zaszczepione
w firmie XXI w., powinno składać się z pięciu następujących elementów:
różnorodności
elastyczności
demokracji
uduchowienia gotowości przejmowania wszelakich innowacji z otoczenia.
Wiele organizacji hamuje rozwój swoich pracowników i nie wykorzystuje ich talentów. Światowe badania pokazują, że tylko około 14% pracowników
jest mocno zaangażowanych w swoją pracę. Świadczy
to o wielkim marnotrawstwie ludzkich umiejętności.
Według Hamela każda firma, chcąca maksymalnie wykorzystać kreatywność tkwiącą w pracownikach, musi
podjąć sześć poniższych wyzwań.
 Trzeba stworzyć organizację, w której głos
każdego byłby słyszalny, a pomysły mogły konkurować wyłącznie z powodów merytorycznych.
W obecnych hierarchiach tego brakuje. Wewnętrzne debaty (dotyczące strategii, kierunków rozwoju itp.) powinny być szczere i niecenzurowane. Taka demokracja istnieje dziś w internecie, ale nie w firmach. Ich zarządom
trudno zdecydować się na umożliwienie pracownikom niczym nieskrępowanej dyskusji. Trudno wyobrazić sobie
np. forum dyskusyjne na temat obsady kluczowych stanowisk czy zarobków. Komunikacja między pracownikami na szeroką skalę postrzegana jest jako niebezpieczeństwo rewolty i zagrożenie dla hierarchicznego porządku.
Jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli zarząd nie zdecyduje się na stworzenie firmowej platformy dyskusyjnej, to
powstanie ona poza strukturami firmy. Doświadczenia
pokazują, że fora dyskusyjne są jednak merytoryczne
i raczej zadziwiają dojrzałością wypowiedzi niż nieodpowiedzialnymi atakami personalnymi.
 Trzeba zmienić zwykłych pracowników
w innowatorów. Technologia cyfrowa zdemokratyzowała proces kreowania wynalazków i sztuki. Jesteśmy
pierwszą generacją w historii, która może powiedzieć, że
jest „ograniczona tylko przez wyobraźnię”. Każdy, kto posiada dostęp do internetu, może teraz stać się członkiem
klasy kreatywnej, bez względu na wiek i wykształcenie.
Każda firma jest teraz pełna wideoblogersów, mikserów,
hackerów, masherów itp. Co zatem robi, ażeby wykorzystać w pełni ich talenty? Zapewne ich kreatywność znajduje gdzieś ujście, ale nie korzysta z tego pracodawca.
 Należy przyspieszyć proces relokacji podstawowych zasobów – kapitału i talentów. Obecnie istnieje duża różnorodność potencjalnych źródeł
finansowania, co pozwala obniżyć koszty kapitału.
W Wielkiej Brytanii powstał w 2005 r. serwis internetowy Zopa kojarzący pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Jest to bank bez bankowców, udzielający tzw.
pożyczek społecznościowych (social-lending, peer-topeer banking). Na podobieństwo Zopa można alokować talenty i kapitał w dużych firmach.
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 Trzeba zapewnić, aby decyzje w pełni odzwierciedlały zbiorową mądrość organizacji. Inspiracją dla innowacji zarządczych może być rynek bookmacherski. Obecnie w internecie funkcjonuje online
rynek przewidywań prawie na wszystko. Alternatywą
dla różnych ważnych decyzji podejmowanych samodzielnie przez zarząd może być „wewnętrzny rynek opinii”,
do którego powinni mieć dostęp pracownicy. Na dobrych
decyzjach (np. fuzja, rozwój nowego rynku itp.) mogliby
zarobić. Jeżeli w trakcie procesu decyzyjnego wycena
przedsięwzięcia spadłaby, to byłby to znak, że pracownicy mają wątpliwości, co do podejmowania takiego projektu. I byłaby to istotna wskazówka dla zarządu.
 Wiedza i umiejętności menedżerów deprecjonują się szybciej niż ich władza i wpływy.
W idealnym systemie zarządzania powinno być tak,
że władza jest automatycznie redystrybuowana, kiedy
dewaluuje się władza wykonawcza i jej kompetencje.
W sieci władza jest płynnym dobrem, które przepływa
ku liderom tworzącym wartość, a odpływa od tych,
którzy tego nie robią. A zatem władza jest produktem
przywództwa, a nie nominacji.
Dobrym przykładem może być Linux. W społeczeństwie OSS (open source software) na samej górze hierarchii zasiada założyciel – Linus Torvalds,
życzliwy dyktator rozstrzygający o sprawach, które
nie mogą być rozwiązane poniżej. Hierarchia decyzyjna w Linuksie jest nieformalna. Torvalds jest bardziej zależny od programistów niż oni od niego. Nie
mówi im, co mają robić. To oni sami o tym decydują.
Torvalds wie, że jeżeli nie będzie odpowiadał swojej
armii partyzantów, utraci władzę. Za każdym razem,
kiedy musi podejmować decyzję, szczegółowo ją uzasadnia. Także szybko przyznaje się do błędów, jeżeli
to konieczne. Wie, że w społeczności „równych sobie”
ludzie akceptują bardziej kompetencje niż władzę.
 Ograniczona wolność tłumi inicjatywę pracowników i możliwość innowacji. Ludzie z natury
są bardziej entuzjastyczni, jeżeli mogą robić to, co lubią. W organizacji typu OSS nikt nie rozdziela zadań, co
sprzyja uczestnictwu ochotników. Tworzywo (kod bazowy) jest ogólnie dostępne. Nie ma żadnych uprzedzeń co
do wiedzy i wieku uczestników. Jeżeli wykonują pracę
ochotniczo, to nie trzeba zaangażować biurokratycznej
machiny kontrolnej. Firmy w XXI w. muszą zbudować
taki system zarządzania, w którym coraz większa liczba pracowników będzie mogła poświęcać coraz większą
część swojego czasu na zadania, które sami wybiorą.
G. Hamel zapowiada konflikt między zarządzaniem 2.0 i zarządzaniem 1.0. Większość menedżerów, beneficjentów zarządzania klasycznego, to
zwolennicy starego DNA. Stanowią klasę biurokratów.
Zachęcają innych do zmian, ale sami tkwią w starych
przyzwyczajeniach. Co więcej, nauczyli się wykorzystywać stanowiska do obrony swoich pozycji. Według
G. Hamela, w nowym tysiącleciu najbardziej zacięta walka będzie się toczyć nie między konkurującymi firmami
czy ekosystemami, ale między tymi, którzy chcą zachować przywileje władzy klasy biurokratów, a tymi, którzy
chcą budować organizacje mniej zhierarchizowane.
Generalnie przemyślenia G. Hamela nie są wielce odkrywcze. Podobne idee można znaleźć u innych
teoretyków (A. Tofflera, C.K. Prahalada, R. Floridy,
J. Surowieckiego) i praktyków (J. Welcha). Trzeba
jednak przyznać, że wiele pomysłów Hamela jest bardzo inspirujących, a do tego zilustrowanych ciekawymi przykładami. I to jest największa wartość jego
najnowszej książki.
dr Jan Polowczyk
Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu
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Przewodnik diagnozy biznesu
dla nowych liderów
Mark
GOTTFREDSON,
Steve SCHAUBERT, Herman
SAENZ, The new leader’s
guide to diagnosing the Business, “Harvard Business Review”, February 2008, s. 62-73
Mark Gottfredson jest partnerem
w biurze w Dallas firmy Bain
& Company, Steve Schaubert
jest partnerem Bain & Company
w Bostonie. Obaj są współautorami książki The Breakthrough
Imperative: How the Best Managers get Outstanding Results
przygotowywanej przez wydawnictwo HarperCollins. Herman
Saenz jest partnerem w biurze
firmy w Bostonie.
W latach 1999-2006 średnia
kadencja menedżerów na wyższych szczeblach w hierarchii
organizacyjnej skróciła się z dziesięciu lat do niemal ośmiu. Jednocześnie nowi CEOs (chief executive ofiicers) nie mają zbyt wiele
czasu na pokazanie w organizacji
tego, co umieją. Muszą niezwykle
szybko identyfikować możliwości
podnoszenia zyskowności, zwiększania udziału w rynku, pokonania konkurencji.
Wobec takiej presji największym problemem staje się określenie specyficznych celów organizacji i konkretnych działań, jakie
należy podjąć, aby te cele osiągnąć.
Każda organizacja ma bowiem odrębne mocne i słabe strony oraz
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unikatową kombinację szans i zagrożeń. Ich rozpoznanie jest kluczowe dla sukcesu firmy.
Ponadto nowi liderzy często
zadają sobie pytanie: od czego
zacząć? Czy koncentrować się
na komunikacji z pracownikami
i klientami na różnych rynkach lokalnych, czy też zacząć od analizy
procesów? Czy koncentrować się
na efektywności zakupów, czy też
analizować linie produktów? Menedżerowie na ogół zaczynają od
tego, co łatwiej im rozpoznać lub
na czym się lepiej znają – a więc
od analizy segmentów klientów
lub rozpoznania efektywności zakupów. Tyle tylko, że to podejście
stanowi dostosowanie się do wymagań doraźnej sytuacji.
Sukces rynkowy wymaga natomiast systematycznej diagnozy
tego, co zmienia się w otoczeniu
organizacji i co jest niezbędne
do określenia pozycji rynkowej
konkretnej firmy. Dobra diagnoza musi spełniać trzy kryteria.
Pierwsze to odzwierciedlenie rozumienia fundamentów działania
biznesu – podstawowych ograniczeń, którym organizacja musi się
poddać. Dobra diagnoza musi też
być jednocześnie zrozumiała i koncentrować się na podstawowych
obszarach biznesowych – ale tylko
na tych najważniejszych. Ponadto
musi ona zapewniać łatwą komunikację i szybkie działanie.
Niniejszy artykuł pokazuje
kwestie związane z przeprowa-

dzeniem takiej diagnozy. Autorzy
starają się zdefiniować podstawowe zasady, których przestrzeganie zapewnia sukces organizacji
i nowemu liderowi. Koncentruje
się on wokół następujących reguł:
koszty i ceny niemal zawsze
spadają;
pozycja konkurencyjna organizacji determinuje jej opcje działania;
klienci i domeny przynoszące
zysk ciągle się zmieniają;
prostota daje efekty.
Każdej regule przyporządkowano zestaw pytań oraz narzędzi,
pomagających określić aktualną pozycję organizacji i przyszłe
działania (patrz tabela). Podstawą były badania i praca doradcza
autorów na rzecz ich klientów
– dużych organizacji i małych
prywatnych firm. Jedynym wymogiem zastosowania tej metody
jest pozyskanie w ciągu pierwszych trzech, czterech miesięcy
pracy lidera wielu nowych dla niego informacji o firmie. Pomagały
w tym dyskusje z podwładnymi,
ale także domaganie się od przełożonych dostarczenia podstawowych danych.

Analiza kosztów i cen
ierwszą regułą przyjętą przez autorów jest ta
o spadku cen i kosztów.
Może się ona wydawać sprzeczna
z intuicją: inflacja i inne specy-

2008-04-17 12:44:05

organizacji 4/2008
ficzne warunki powodują zwyżkę
cen i kosztów. Niemniej jednak
należy uwzględnić także takie
zasady, jak chociażby krzywa
doświadczeń. Wskazuje ona na
spadek kosztów i cen w każdej
branży jako konsekwencję akumulowanego
doświadczenia.
Każde podwojenie produkcji powoduje spadek kosztów jednostkowych o kilkanaście do kilkudziesięciu procent. Ponieważ
zasada ta dotyczy całej branży,
a więc i konkurentów, pozwala
ona na ocenę przyszłej sytuacji
(trendów). Porównanie krzywej
kosztów organizacji z krzywą
cen w branży pozwala określić
konieczny spadek kosztów firmy
w przyszłości, aby utrzymała ona
swoją konkurencyjność.

Stwórz krzywą doświadczenia
odstawowymi pytaniami, od których zadania
musi zacząć lider, są pytania o nachylenie krzywej kosztów firmy i konkurentów oraz
krzywej cen w branży. Innymi
słowy, jest to pytanie, o ile procent każde podwojenie produkcji
pozwala obniżyć koszty jednostkowe. Ponieważ zwykle ceny podążają za kosztami, można się
spodziewać, że spadek kosztów
w przedsiębiorstwach działających w branży pociągnie za sobą
tendencję spadkową cen.
Relacja
między
kosztami
a cenami w branży wskazuje na
priorytety organizacji. Jeśli ceny
w branży spadają, a koszty organizacji rosną – ich obniżka staje
się pilną potrzebą i najważniejszym wyzwaniem firmy. Ponadto,
trzeba pamiętać, że koszty muszą
się obniżać w dłuższym okresie,
niezależnie od tego, co się dzieje
z cenami. Nawet jeśli następuje
zwyżka cen – jest to na ogół tendencja tymczasowa, a nie długotrwały trend.
Lider nie może się zatrzymać
w swoich analizach na określeniu ogólnych tendencji. Kolejnym
krokiem jest określenie kosztów
w każdym segmencie i zdefiniowanie najważniejszych wyzwań
oraz szans. W dalszych fazach pozwala to lepiej określić plan działań organizacji.
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Określ swoje koszty
w porównaniu
do konkurencji
olejne pytania, na jakie
lider musi znaleźć odpowiedź, to pytania o najważniejszych i najbardziej efektywnych konkurentów. Są one
uściśleniem pytań z poprzedniego
punktu: kto zatem odnosi największe sukcesy, zwłaszcza w obszarach priorytetowych dla firmy.
Niektóre organizacje tworzą profil hipotetycznego konkurenta –
najlepszego z najlepszych.
Porównanie do najgroźniejszych konkurentów pozwala też
zastanowić się nad możliwościami usprawnienia działań.

Określ zyskowność
swoich linii produktowych
olejnym problemem, jaki
musi rozwiązać lider, jest
wyodrębnienie tych produktów i usług, które przynoszą
firmie pieniądze. Celem staje się
także określenie rzeczywistych
marż na produkty i usługi.
Bardzo ważna staje się kalkulacja na podstawie rzeczywistych kosztów – bezpośrednich
i pośrednich, a nie kosztów standardowych. Koszty pośrednie
– logistyka, koszty ogólne i administracyjne – powinny być właściwie przypisane do każdej linii
produktów i każdego segmentu.
Tego rodzaju analiza, oparta na
rzeczywistych działaniach daje
lepszy obraz organizacji tych
produktów, w przypadku których
koszty produkcji sprzedanej są
zbyt wysokie lub przychody ze
sprzedaży znajdują się znacznie
poniżej poziomu wyznaczonego
przez benchmarking.

Określenie pozycji
konkurencyjnej
rugą zasadą jest określenie pozycji konkurencyjnej firmy. W większości
branż kryteriami, jakie przyjmuje się w tej analizie, jest określenie relatywnego udziału w rynku.
Oblicza się go jako iloraz własnego udziału w rynku i udziału lidera. W przypadku lidera rynkowego – jako iloraz własnego udziału

47

w rynku i udziału najbliższego
konkurenta. Drugim kryterium
porównania jest zwrot z aktywów
(ROA).

Porównaj swoje ROA
i udział w rynku
z konkurentami
przypadku
większości
firm zwiększenie udziału w rynku wiąże się ze
wzrostem ROA i vice versa. Wynika to z kumulacji doświadczenia.
Liderzy łatwiej mogą poszerzać
swój udział w rynku i udoskonalać produkty i usługi. Imitatorzy
muszą więcej inwestować, aby
utrzymać swoją pozycję konkurencyjną. Przeskoczenie do grupy
liderów udaje się tylko pod warunkiem olbrzymich inwestycji
w innowacje.

Zmierz swój rynek
i określ trendy
ie każdy segment rynku rośnie w tym samym
tempie, nie we wszystkich częściach rynku trendy są
takie same. Dlatego też analiza
(porównanie do najważniejszych
konkurentów) powinna odbywać
się w podziale na najważniejsze segmenty i grupy klientów.
Co więcej, analiza ta powinna
uwzględniać nie tylko udziały ilościowe (pod względem wielkości
sprzedaży), ale także wartościowe (przychodów ze sprzedaży).
Pozwala to wnioskować o rozwoju
rynku, a także skuteczności działań marketingowych firmy.

Określ możliwości
swojej ﬁrmy
ażda organizacja musi
samodzielnie podjąć decyzję o tym, jakie umiejętności, zasoby i mocne strony
rozwijać. Które z nich zachować
w granicach własnej struktury,

,
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przegląd organizacji
przegląd
4/2008

Tab. Pytania dla nowych liderów dotyczące wyników organizacji
lp.
1.

Reguła
Koszty i ceny niemal
zawsze spadają

Pytania

 Jak krzywa kosztów organizacji różni się od krzywej kosztów konkurentów?
 Jak zmieniają się ceny w branży i jak to się ma do krzywej kosztów organizacji?
 Kto jest najbardziej efektywny w obszarach priorytetowych organizacji?
 Co można przede wszystkim poprawić w stosunku do działań konkurentów?
 Które z produktów i usług przynoszą pieniądze, a które nie i dlaczego?

2.

Pozycja konkurencyjna
organizacji determinuje
opcje działania

 Jak wygląda porównanie firmy z konkurentami pod względem zwrotu z aktywów
(ROA) i udziału w rynku?

 Kto jest liderem w branży i jakie działania podejmuje?
 Jaki potencjał wiąże się z aktualną pozycją rynkową?
 Jak duży jest rynek?
 Które części rynku rosną najszybciej?
 Jakie zdolności i zasoby tworzą pozycje konkurencyjną?
 Które z nich powinny być wzmocnione lub pozyskane?
3.

Klienci i domeny przynoszące zysk ciągle się
zmieniają

 Które segmenty klientów rosną najszybciej i przynoszą największe zyski?
 Jak dobrze organizacja zaspokaja potrzeby klientów w porównaniu z konkurentami?
 Jakie są szanse i zagrożenia organizacji?

4.

Prostota daje efekty

 Jak kompleksowa jest oferta organizacji (pod względem produktów i usług)?
 Gdzie jest ośrodek innowacji w firmie?
 Jakie działania powodują, że produkt jest rozpoznawalny i pozostaje w świadomości
klientów?

 Jak bardzo kompleksowe są procedury podejmowania decyzji w porównaniu do konkurencji?

 Co wynika z takiego poziomu kompleksowości?
 Z jakimi kosztami się to wiąże w odniesieniu do lidera?

które wyrzucić na zewnątrz (outsourcing). Część tych decyzji wynika z celów strategicznych, część
zaś jest warunkowana czynnikami zewnętrznymi. Ważne jest,
aby lider był w stanie określić
umiejętności i zasoby krytyczne
z punktu widzenia rozwoju firmy.

Określenie obszarów zysków
w branży
ynki podlegają radykalnym zmianom w czasie.
Podstawowym celem staje się zatem wyodrębnienie „pola
zysków” – obszarów przynoszących największe zarobki i mogących stanowić podstawową działalność w przyszłości. Na ogół są
to te obszary, które przyciągają
konkurentów i inwestorów.
Podstawą określenia pola zysków jest analiza potrzeb i zachowań konsumentów oraz zbudo-
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wanie takiej kombinacji działań,
które zapewnią firmie lojalność
klientów w dłuższym okresie.

Prostota, prostota
statnia z wymienianych
przez autorów reguł
mówi o tym, że tyko prostota przynosi efekty. Celem lidera
staje się zatem możliwe uproszczenie procesu podejmowania decyzji
i działania. Badania prowadzone przez firmę Bain & Company
wskazują, że nadmierne skomplikowanie procesów w organizacji
powoduje wzrost kosztów. Dlatego też jednym z działań powinno
stać się upraszczanie procesów
tam, gdzie to tylko możliwe. I nie
tylko procesów. Wiele organizacji popełnia bowiem ten błąd, że
zapomina o upraszczaniu innych
aspektów – procedur, organizacji
pracy, linii produktów.

Diagnoza jest oczywiście tylko
jedną z części programu usprawniania efektywności organizacji.
Ciągle pozostaje pytanie o kierunek zmian oraz konieczność
określenia trzech do pięciu inicjatyw, które zostaną zrealizowane
w pierwszej kolejności. Niemniej
jednak, właściwa diagnoza pozwala na realizację dalszych etapów.
Jest ona pierwszym warunkiem
koniecznym do spełnienia na drodze do sukcesu rynkowego.
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
profesor SGH
Katedra Teorii Zarządzania
Szkoły Głównej Handlowej
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