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strategie polskich przedsiębiorstw  
na przełomie wieków

 to temat wiodący numeru, którego wydanie redakcja
„przeglądu organizacji” planuje w roku przyszłym.  

zapraszamy szanownych autorów  
już teraz do zgłaszania tekstów.

Od ponad 20 lat trwa bowiem wielka polska mo-
dernizacja . Jest to proces wielowymiarowy – zmienia-
ją się struktury (ekonomiczne, polityczne, społeczne 
i kulturowe), instytucje i agencje, a więc aktorzy tego 
procesu . Przedstawicieli nauk o zarządzaniu interesu-
ją przede wszystkim zmiany zachowań przedsiębiorstw 
– jak kształtują one swoje strategie, jak dobierają cele 
i metody działania, aby zmienić swoje miejsce w struk-
turze i poprawić konkurencyjność, zarówno na rynku 
lokalnym, jak i międzynarodowym . Polska modernizacja 
obfituje zarówno we wzloty, jak i dramaty firm – akto-
rów tego procesu . Pierwsze lata transformacji przynio-
sły ze sobą bankructwo wielu wielkich przedsiębiorstw 
państwowych, które nie przeszły próby skutecznej ada-
ptacji do nowych warunków . Inne firmy zostały sprywa-
tyzowane . Jednocześnie powstały setki tysięcy nowych 
podmiotów, z których większość pozostała do dzisiaj 
w klasie firm małych i średnich, ale część urosła, sta-
jąc się antylopami, gazelami lub rekinami biznesu . Na 
przełomie wieków funkcjonowało około 50 000 małych 
i średnich firm, które stanowiły trzon polskiej przedsię-
biorczości . Znacznie mniej było dużych przedsiębiorstw . 
W numerze tematycznym „Przeglądu Organizacji” Re-
dakcja chciałaby przyjrzeć się bliżej strategiom dużych 
i średnich polskich firm w okresie modernizacji . Szcze-
gólnie zależy nam na artykułach empirycznych, które 
przedstawiają wyniki badań i analizują ich implikacje 
teoretyczne i praktyczne w taki sposób, który pozwoli 
lepiej zrozumieć przyczyny i uwarunkowania sukcesów 
lub niepowodzeń strategicznych w okresie transformacji . 

Oto przykłady pytań teoretycznych i empi-
rycznych, na które będą poszukiwane odpo-
wiedzi:
zz Co oznacza słowo „strategia” dla firm w okresie 

transformacji? 
zz Czy ustrukturalizowane ex ante zachowania przed-

siębiorcze, takie jak: prowadzenie eksperymentów ryn-
kowych i wykorzystywanie okazji są alternatywą czy 
uzupełnieniem  planowanego rozwoju przedsiębiorstwa 
oraz jaka jest skala takich zachowań ? 
zz Jakie zasoby i umiejętności były i są kluczowe dla 

sukcesu firm?
zz Jaką rolę odgrywają imitacja i innowacja w strate-

gii firm?
zz Jakie procesy budowy strategii dominują?
zz Jak kształtowane są procesy zarządzania strate-

gicznego, w tym – jak podejmowane są decyzje stra-
tegiczne?
zz Jaka jest rola liderów w budowie i wdrażaniu 

strategii?
zz Dlaczego firmom w niektórych branżach udało się 

skutecznie stawić czoła silniejszym, zagranicznym kon-
kurentom?
zz Jakie znaczenie w strategiach firm ma proces 

umiędzynarodowienia działalności?
zz Jaka jest rola niepowodzeń i porażek w procesie 

uczenia się organizacji w tym okresie?
zz Czy otoczenie instytucjonalne ułatwia, czy też 

utrudnia budowanie skutecznych strategii przedsię-
biorstw?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” zaprasza do zgłaszania zarówno artykułów teoretycznych, 
jak i empirycznych poświęconych wyżej wymienionym oraz podobnym zagadnieniom, które 
pozwolą lepiej zrozumieć logikę zarządzania strategicznego w polskich firmach w okresie 
transformacji. 

Informacje organizacyjne
Ostateczny termin składania tekstów – do 15 paździer-
nika  2010 r . włącznie .
Redaktorzy numeru specjalnego:
dr hab. Szymon Cyfert, profesor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Poznaniu
e-mail do korespondencji: s .cyfert@ue .poznan .pl
prof. dr hab. Rafał Krupski, Wałbrzyska Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
e-mail do korespondencji: rkrupski@op .pl
prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Uniwersytet War-
szawski, Akademia L . Koźmińskiego 
e-mail do korespondencji: kobloj@wspiz .edu .pl
Zgłoszone artykuły powinny odpowiadać typowemu 
formatowi „Przeglądu Organizacji” (proszę porównać 
dowolny numer), mieć maksimum 25 000 znaków (ze 
spacjami) i zawierać krótkie (do 100 słów) streszczenia 

w języku polskim i angielskim . Tytuł i dane autora (au-
torów) powinny być zawarte na odrębnej stronie tytu-
łowej artykułu . Wszystkie zgłoszone propozycje arty-
kułów będą podlegać procesowi tzw . ślepych recenzji . 
Autorzy zostaną poinformowani o ostatecznych decy-
zjach Redakcji w styczniu 2011 r . 

Harmonogram 
Wstępny harmonogram prac nad numerem tematycznym:  
zz 15 października 2010 r . – artykuły zgłoszone elektro-

nicznie do redaktora prowadzącego prof . dr . hab . Rafała 
Krupskiego: rkrupski@op .pl
zz listopad – grudzień 2010 r . – proces recenzji 
zz styczeń 2011 r . – przygotowanie wybranych arty-

kułów do druku z uwzględnieniem uwag recenzentów 
zz marzec 2011 r . (wstępnie) – publikacja numeru te-

matycznego „Przeglądu Organizacji”
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dyskusja o treści strategii 

Rafał Krupski

zagadnienia wstępne  

ija już rok od wydania książki Koncepcje 
strategii organizacji (PWE, Warszawa 2009), 
której byłem inicjatorem i istotnym współ-

autorem . Przedstawiłem w niej wiele własnych kon-
cepcji treści strategii przedsiębiorstwa, których źró-
dłem były zarówno badania empiryczne, jak i mode-
lowa dedukcja . Przedstawiłem strategie w układzie 
statycznym, jak i dynamicznym, w kategoriach pro-
duktowo-rynkowych oraz zasobowych . Dostałem wie-
le pozytywnych opinii, ale również wiele słów kry-
tycznych . Z perspektywy roku pragnę się ustosunko-
wać do tych ostatnich . Ze względów edytorskich wy-
brałem jeden, ale podstawowy problem: czy jedynymi 
kategoriami wyrażania strategii przedsiębiorstwa są 
produkty i rynki, czy możliwy i zasadny jest opis 
strategii w kategoriach wyłącznie zasobowych? Na 
pierwsze pytanie odpowiadam – nie, na drugie – 
tak, przy czym proszę nie traktować tego jako odpo-
wiedzi osobistej, ale jako odpowiedź na podstawowe 
problemy identyfikacji strategii i podstawowe proble-
my zarządzania strategicznego współczesnymi przed-
siębiorstwami . Rynki czy zasoby? Oto jest pytanie . 

 
przyczyny konieczności zmian  
w zarządzaniu strategicznym 

ruizmem jest odwoływanie się do narastają-
cej turbulencji otoczenia . Jest ona faktem, 
choć mało jest badań ogólnych i branżo-

wych (poza sektorami high-tech) potwierdzających 
explicite te poglądy . Jeżeli jednak zgodzimy się ze 
stwierdzeniami o kilkunastoletniej już historii, że 
egzemplifikacją owej turbulencji jest istotne skraca-
nie się cyklów życia wyrobów, rynków lub inaczej 
– wzrost liczby innowacji [Chakravarthy, 1997] albo 
bardziej ogólnie – wzrost dynamiki zmian o charak-
terze nieliniowym [Bettis, Hitt, 1995], to konse-
kwencją tego są trudności w przewidywaniu przy-
szłości, a niewiarygodność prognoz tworzy kontekst 
niepewności – zwłaszcza w procesach decyzyjnych 
zarządzania strategicznego . W ogniu dyskusji na-
ukowych spotykałem się z poglądami, że to nie jest 
prawda, iż otoczenie jest nieprzewidywalne . No cóż, 
nawet odwołując się do konkretnych badań, można 
narazić się na zarzut demagogii i wybiórczego odwo-
ływania się do publikacji oraz badań wspierających 
dany pogląd . Tak to już jest w naukach społecznych . 
Demagogia demagogią, więc odwołam się do istot-
nego głosu w tej dyskusji – profesora A .K . Koź-
mińskiego, który w swej książce Zarządzanie w wa-
runkach niepewności . Podręcznik dla zaawansowanych 

stwierdził: „Przetrwanie w warunkach «uogólnionej 
niepewności» wymaga (…) rewolucji w zarządzaniu” 
(s . 8) . Profesor sformułował tezę o wpływie „uogól-
nionej niepewności” na zarządzanie z perspektywy 
mikro (warunków działania przedsiębiorstwa) . Po-
jednawczo jednak dodał, że „(…) w szybko zmienia-
jącym się świecie biznesu ciągle jeszcze pozostają 
enklawy stabilizacji, fragmenty rynków, gałęzi prze-
mysłu, przedsiębiorstw, gdzie nadal można i należy 
stosować tradycyjne reguły” (s . 9) . Ja jednak po-
szedłbym dalej – nawet jeżeli uogólniona niepew-
ność dotyczy tylko niewielkiego procentu firm i sek-
torów, problem istnieje i trzeba się nim zajmować, 
włączając wartościowe badania i próby rozwiązań 
zidentyfikowanych w nich problemów do teorii za-
rządzania w ogóle, a do teorii zarządzania strate-
gicznego w szczególności . Nie wolno ich negować, 
gniewać się, że nie pasują do istniejącej teorii lub, 
co gorsze, w ogóle udawać, że problem nie istnieje . 
Istnieje (sic!) .   

istota zmian 

eneralnie proponowane zmiany dotyczące 
pożądanej elastyczności i treści strategii 
w przywoływanej książce [Krupski, Niem-

czyk, Stańczyk-Hugiet, 2009] w kontekście niepew-
ności decyzyjnej zestawiono poniżej .  

Elastyczność strategii osiąga się:  
 z rezygnując z opisu przyszłości firmy w katego-

riach produktowo-rynkowych na rzecz opisu strate-
gii w kategoriach zasobów . Te zaś warunkują sku-
teczne wykorzystywanie okazji;   

 z przyjmując, że im dłuższy horyzont czasu, tym 
więcej w strategii zagadnień dotyczących pozyskiwa-
nia i wykorzystywania zasobów;  

 z przyjmując, że treścią strategii powinien być plan 
tworzenia warunków do wykorzystywania okazji;  

 z dopuszczając, że alternatywą powyższego ujęcia 
mogą być tak zwane proste zasady działania orga-
nizacji;  

 z przyjmując, że jedyną dopuszczalną postacią stra-
tegii w kategoriach produktowo-rynkowych jest jej 
dynamiczna postać w formie scenariuszy i przejść 
między nimi lub w formie opcji;  

 z przez niezbilansowanie planu strategicznego 
z założonymi przesadnie ambitnymi celami lub nad-
miarami zasobów .  

Strategia w języku okazji, to długofalowy plan or-
ganizacji zawierający między innymi:  

 z ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu 
przedsiębiorstwo będzie identyfikować jako okazje 
(czyli przyjęcie filtru oraz przestrzeni okazji);  
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,

 z ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia we wnętrzu 
przedsiębiorstwa (najczęściej mające charakter inno-
wacji) będą identyfikowane jako okazje;   

 z zamiary w zakresie kształtowania redundancji za-
sobów własnych i systemu dostępności do zasobów 
obcych, który umożliwi wykorzystywanie okazji;  

 z rozwiązania w zakresie „organizacji w ruchu” 
(systemy procedur na różne okazje, symulacji, gene-
rowania pomysłów itp .) . 

krytyka koncepcji 

ajwięcej emocji budzi formułowanie stra-
tegii w języku zasobów . Klasyczna szko-
ła zasobowa zarządzania strategicznego 

uwzględnia co prawda planowanie od zasobów, ale 
językiem opisu strategii są jednak produkty i ryn-
ki . Moje propozycje poszły dalej . Treścią strategii 
w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu po-
winny być zasoby, ich pozyskiwanie i eksploatowa-
nie w związku z wykorzystywaniem okazji . Różnice 
w klasycznym i proponowanym podejściu planistycz-
nym szkoły zasobowej syntetycznie przedstawia ry-
sunek 1 . Procedura 1 jest zwykle ustrukturalizowa-
na według propozycji R . Granta (1991) . Propozycje 
strukturalizujące procedurę 2 z rysunku 1 ogólnie 
przedstawiłem w innej publikacji [Krupski, 2006], 
a skonkretyzowałem z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych rodzajów zasobów niematerialnych 
w inkryminowanej książce . 

 Takie ujęcie strategii przedsiębiorstwa rodzi 
wiele problemów teoretycznych . Jednym z najważ-
niejszych jest problem identyfikacji rozwoju przed-
siębiorstwa . Profesor A . Kaleta w jednej ze swoich 
ostatnich publikacji wyraźnie stwierdza, że pro-
dukty, rynki, zadania docelowe są wyznacznikami 
rozwojowymi niemożliwymi do zastąpienia innymi 
ogólniejszymi założeniami [Kaleta, 2010] . Ina-
czej mówiąc, według niego rozwoju przedsiębior-
stwa, a tym samym strategii przedsiębiorstwa nie 
można formułować w języku zasobów . Dyskusja jest 
dość trudna, bo siła przyzwyczajenia uniemożliwia 
inne definiowanie strategii jak tylko w języku pro-
duktów i rynków . Jeżeli planuje się rozwój zaso-
bów, to w klasycznej konwencji nie jest to strategia, 
a więc trudno o porozumienie . Ale, czy inwesto-
wanie przez studenta w naukę na przykład języka 
koreańskiego, bez konkretyzowania, czy chce zostać 
tłumaczem obsługującym dyplomatów czy biznes-
menem działającym na rynku koreańskim – nie jest 
strategią jego rozwoju? A o tym, czy zostanie pierw-
szym czy drugim, czy jeszcze kimś innym – zade-
cyduje przypadek . Czy firma komputerowa inwe-
stująca w najnowsze technologie informacyjne, bez 
konkretyzacji szczegółowych rynków i produktów, 
nie realizuje swojego rozwoju, nie realizuje strategii 
w języku zasobów?    

model planowania w przedsiębiorstwie 
działającym w turbulentnym otoczeniu  

sytuacji niepewnych rynków to, co bardziej 
pewne – to zasoby . Stwierdzenie to nie jest 
oryginalne . Już dość dawno temu R . Grant 

tak właśnie argumentował zasadność szkoły zaso-
bów zarządzania strategicznego (1996) . Wydaje się 
więc, że dla przedsiębiorstw, które działają w nie-
pewnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, treścią stra-
tegii powinien być plan przede wszystkim pozyski-
wania zasobów (lub przynajmniej dostępu do nich), 
tworzenia ich nadmiarów (ponad potrzeby bieżącej 
działalności operacyjnej) w celu wykorzystywania 
nadarzających się okazji . 

Drugim ważnym komponentem, tak rozumiane-
go planu strategicznego, powinien być filtr okazji . 
Filtr jest niezbędny, ponieważ firmy subiektywnie 
jednak identyfikują różne zdarzenia w ich otocze-
niu jako okazje . Konstrukcję takiego filtru zapropo-
nowałem w przywoływanej książce (s . 168) – jednak 
w kategoriach otoczenia (sic!) . To, co najtrudniejsze 
do przewidzenia – zachowania rynków, schodzi na 
poziom taktyczno-operacyjny z krótkim horyzontem 
planowania . Zidentyfikowane dzięki filtrowi okazje, 
możliwe do wykorzystania dzięki zgromadzonym za-
sobom, albo ogólniej, dzięki zapewnionej dostępno-
ści do zasobów, są podstawą generowania projek-
tów . A zarządzanie projektami to już bardzo dobrze 
ustrukturalizowana metoda zarządzania, tak w teo-
rii, jak i praktyce . Wszystko to prezentuje poglądo-
wo rysunek 2 . W modelu można również uwzględ-
nić okazje płynące z wnętrza firmy jako innowacje, 
a projekty przyjmą postać eksperymentowania .    

Nie jest to model strategii emergentnych Mintz-
berga i Watersa, ponieważ obejmuje w istocie tylko 
strategię zamierzoną dotyczącą rozwoju zasobów, 
aczkolwiek w zakresie występujących w nim kate-
gorii produktowo-rynkowych na poziomie taktyczno- 
-operacyjnym jest z nim kompatybilny .   

zakończenie 

aproponowany model planowania strate-
gicznego wraz z poziomem taktyczno-ope-
racyjnym nie ma charakteru uniwersalne-

go . Tam, gdzie otoczenie jest przewidywalne dobrze 
ustrukturalizowana, istniejąca teoria planowania 
strategicznego (przede wszystkim szkoła planistycz-
na) jest wystarczająca do opisu i rozwiązywania pro-
blemów przyszłości przedsiębiorstwa we względnie 
dłuższej perspektywie . I w tym zakresie należy się 
zgodzić ze stwierdzeniem profesora K . Obłoja do-
tyczącym szkoły planistycznej, że „(…) planowanie 
strategiczne nie umarło (…), żyje i ma się (…) bar-
dzo dobrze [Obłój, 2007, s . 82] .  Jednakże tam, gdzie 
kontekst niepewności uniemożliwia podejmowanie 

1. Zasoby          strategia w kategoriach: produktów, rynków i wyników finansowych  

2. Zasoby          strategia w kategoriach: zasobów  

Rys. 1. Od zasobów do rynków lub do zasobów 
Źródło: opracowanie własne .  
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decyzji strategicznych w tradycyjnych kategoriach 
produktów, rynków i wyników finansowych, o przy-
szłości przedsiębiorstwa można myśleć inaczej, być 
może w kategoriach przetrwania, być może w ka-
tegoriach rozwoju zasobów, w celu wykorzystywa-
nia okazji . Tak czy owak, jest to alternatywa dla 
planowania scenariuszowego, planowania w katego-
riach opcji rzeczowych . A zasoby, które mają cieka-
wą własność multifinalności i tak można traktować 
jako punkt wyjścia przy konstrukcji dendrytu opcji 
rzeczowych . Ale to już inny bardzo ciekawy problem 
teorii i praktyki zarządzania strategicznego .  

Teoretyczne rozważania na temat: rynki czy zaso-
by w strategii przedsiębiorstwa zamierzam wesprzeć 
wynikami badań empirycznych, które prowadzę 
w ramach projektu badań własnych: N N115003938 . 
Jego skromną częścią jest również niniejszy artykuł .       

prof . dr hab . Rafał Krupski 
Wałbrzyska Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 
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Summary 
The article presents basic assumptions of a radical version of 
resources school in strategic management . Consequently, it 
presents the criticism of these assumptions and the attempt 
to defend author’s views presented during the conference 
dedicated to the issues connected with organization strate-
gies and described in „Przegląd Organizacji” 2010, no . 4 .
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koncepcja systemu oceny 
Performance Management 
i jego zastosowanie  
w praktyce menedżerskiej 

Aleksander Gwiazda

wprowadzenie 

oncepcja Performance Management rozwinę-
ła się w latach 50 . i 60 . ub . wieku . Bazo-
wała ona na idei, że ocena pracy menedże-

ra jest sumą ocen uzyskanych za realizację poszcze-
gólnych funkcji menedżerskich . Podejście to obej-
mowało zatem dwa podstawowe etapy: określenie 
układu funkcji menedżerskich oraz ocena ich reali-
zacji, korzystając najczęściej z 5-stopniowej skali Li-
kerta . Przykładem takiego podejścia jest propozy-
cja Shartle’a opublikowana w 1956 r . W badaniach 
tych wskazano na 14 funkcji menedżerskich [Shar-
tle 1956, s . 86]1) . Jednak najbardziej znana propozy-
cja z zakresu systemu oceny Performance Manage-
ment została opracowana w 1963 r . przez Mahoneya, 
Jerdee i Carrolla . Zaproponowali oni 8-wymiarowy 
model oceny pracy menedżera . Wymiarami w tym 
modelu były funkcje menedżerskie . Zgodnie z wyni-
kami ich badań te 8 funkcji najlepiej charakteryzuje 
pracę menedżera [Mahoney, Jerdee, Carroll, 1963, 
s . 106]2) . Również w latach 60 . powstała inna klasy-
fikacja funkcji menedżerskich, która opierała się na 
analizie częstości występowania poszczególnych za-
dań menedżerskich w opiniach badanych kierowni-
ków [Haas, 1964, s . 108]3) . W późniejszych latach po-
wielano wspomniane podejście, modyfikując jedynie 
układ funkcji menedżerskich, aż do czasu wykształ-
cenia się konkurencyjnej koncepcji oceny pracy me-
nedżera poprzez ocenę realizacji przypisanych jej ról 
społecznych . 

Wskazane modele koncepcji Performance Ma-
nagement pozwalają na sformułowanie dwóch kon-
kluzji . Po pierwsze, istnieje dość duża rozbieżność 
w zakresie układu funkcji menedżerskich oraz w za-
kresie ich liczności . W zasadzie każdy układ funkcji 
menedżerskich może być podstawą Performance Ma-
nagement . Należałoby w tym zakresie dążyć do tego, 
by funkcje menedżerskie, stosowane jako kryteria 
oceny, odzwierciedlały ten sam poziom ogólności 
oraz nie były wzajemnie pokrywające się (w zakresie 
semantycznym) . Ponadto proces oceny może popra-
wić ograniczenie ich liczności . 

Po drugie, niejednoznaczna jest kwestia samej 
oceny realizacji poszczególnych funkcji . Postawić 
można pytanie, jakie warunki muszą być spełnio-
ne, by ocenić na przykład planowanie jako dobre? 

Wątpliwości związane szczególnie z tą drugą kwe-
stią stanowią podstawę koncepcji zaprezentowanej 
w niniejszym opracowaniu . 

kryteria sprawności i skuteczności  
w literaturze zarządzania 

ajczęściej w zakresie problematyki ocenia-
nia pracy menedżera spotyka się dwa kry-
teria: skuteczność i sprawność, przy czym 

kryterium skuteczności jest znacznie częstsze . Przy-
kładem takiego rozróżnienia może być definicja za-
proponowana przez Druckera . W swojej pracy (1974, 
s . 45) określił on zarówno kryterium skuteczności, 
jak i sprawności . Skuteczność (effectiveness) rozu-
miał on jako robienie prawidłowych rzeczy (doing 
the right things) . Drucker wprowadził też kryterium 
sprawności (efficiency), którą tłumaczył jako wykony-
wanie rzeczy prawidłowo (doing things right) . Można 
zauważyć podobieństwo sformułowań obu definicji, 
przy czym w przypadku definicji skuteczności Drucker 
zwraca uwagę na stany (przedmiot działania), nato-
miast w przypadku sprawności na procesy (działanie 
sensu stricto) ludzkich zachowań . 

Bardzo różnie interpretuje się wspomniane defi-
nicje Druckera . Według Bledsoe [Eddy, 1983, s . 229] 
sprawność stanowi synonim produktywności, czy-
li stosunku przychodu (output) do nakładu (total 
USD input) . Podobnie sprawność określa Sköldberg 
[Sköldberg, 2002, s . 182], powołując się na definicje 
innych autorów . Natomiast skuteczność według nie-
go to osiąganie celów . Doyle i Stern jeszcze bardziej 
uściślają te pojęcia, wiążąc sprawność z kosztami, 
a skuteczność z tworzeniem rynków [Doyle, Stern, 
2006, s . 21] . Również Stupak i Leitner wiążą dochód 
(output) ze sprawnością, a wynik (outcome) ze sku-
tecznością [Stupak, Leitner, 2001, s . 832] . 

W zakresie porównania ważności wspomnia-
nych kryteriów przeważa opinia, że skuteczność jest 
ważniejszym kryterium od sprawności [Stewart, 
1999, s . 179] . Według Stewart wynika to z faktu, 
że najpierw należy wykonać prawidłowe działania . 
Natomiast ich sprawność ma znaczenie wtórne . 
Bez prawidłowych działań nie ma biznesu (mniej 
lub bardziej sprawnego) . Przy tym wyraźnie należy 
podkreślić, że Stewart utożsamia sprawność z go-
spodarnością: sprawność to najbardziej ekonomiczne ,
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korzystanie z zasobów (the most economic use of the 
resources) . W tym ujęciu rzeczywiście zakres znacze-
niowy sprawności i skuteczności wskazuje na taki 
stosunek znaczeniowy . 

Mullins łączy sprawność z wejściowymi wymaga-
niami pracy menedżera (input requirements of the 
job), a mianowicie z funkcjami menedżerskimi4) [Mul-
lins, 2008, s . 95] . Idea ta wiąże się z koncepcją przed-
stawioną w innym opracowaniu [Gwiazda, 2009] . 
Natomiast skuteczność u Mullinsa jest powiązana 
z wynikami pracy menedżera (outputs of the job) . 

Na koniec przytoczonej dyskusji należałoby wró-
cić raz jeszcze do Druckera . Według Coveya określił 
on zarządzanie jako wykonywanie rzeczy prawidło-
wo, a przywództwo jako robienie prawidłowych rze-
czy . Powiązał on zatem, co można stwierdzić przez 
analogię, zarządzanie ze sprawnością, a przywódz-
two ze skutecznością jako kryteriami ich oceny 
[Covey, 1996, s . 101] .  

koncepcja systemu kryteriów  
prakseologicznych 

rzedstawiona skrócona analiza koncepcji 
Performance Management oraz problema-
tyki oceny sprawności i skuteczności za-

rządzania pozwala na wskazanie, że w omawianym 
zakresie istnieje luka w zakresie rozpracowania nie-
których zagadnień teoretycznych . Po pierwsze, ty-
czy się to określenia zakresu funkcji menedżerskich, 
które mogą być użyteczne do analizy procesu za-
rządzania . Po drugie, istnieje potrzeba doprecyzowa-
nia definicji sprawności i skuteczności w aspekcie 
działania człowieka . Wreszcie po trzecie, należałoby 
określić wzajemne relacje tych (i innych) kryteriów 
działania . Wydaje się, że z polskiej perspektywy za-
danie to jest tym łatwiejsze, iż można powołać się 
na osiągnięcia polskiej szkoły prakseologii, raczej 
nieznanej w obszarze literatury anglosaskiej . 

Zgodnie z definicją Kotarbińskiego sprawność 
jest ogółem walorów sprawnego działania [Kotar-
biński, 1982, s . 117] . Do walorów tych zaliczał on 
między innymi: skuteczność, korzystność, ekono-
miczność czy też racjonalność . Należy wyraźnie pod-
kreślić, że Kotarbiński kojarzy także 
pojęcie sprawności z poszczególnymi 
walorami dobrej roboty (sprawność 
w ujęciu uniwersalnym) . W tym ujęciu 
sprawny oznacza zatem na przykład 
tylko korzystny, prosty, ekonomiczny 
lub skuteczny . 

Do interpretacji Kotarbińskiego od-
woływał się też Zieleniewski . Dla nie-
go bardziej sprawne z dwóch działań, 
które charakteryzują się tą samą oce-
ną skuteczności, korzystności i ekono-
miczności, jest to, które wyróżnia się 
jakąś inną cechą uznaną za pozytywną 
[Zieleniewski, 1964, s . 303] . Zieleniew-
ski uzależnia zatem dobór kryterium 
lub kryteriów sprawności od sytuacji, 
w której ta ostatnia jest oceniana [ibi-
dem, s . 305] . Przy czym kryterium 
sprawności działania pozostaje kryte-
rium naczelnym . 

Przedstawione dwa podejścia z za-
kresu polskiej szkoły prakseologicznej 

wskazują na jedną naczelną zasadę . Podstawowym 
kryterium działania jest sprawność . Zawiera ona 
w sobie pozostałe kryteria działania (jako kryterium 
nadrzędne), w tym także kryterium skuteczności . 
Odnosząc się do tego ostatniego kryterium, należy 
wyraźnie podkreślić, że polska szkoła prakseologii 
wyraźnie wiąże je z kryterium celowości [Kotarbiń-
ski, 1982, s . 106] . Ponadto ocenia jego realizację 
poprzez zbliżenie się skutku do oczekiwań . W tym 
kontekście lepiej można zrozumieć istotę prawidło-
wego wykonywania rzeczy . 

Odnosząc się do polskiej szkoły prakseologii, na-
leży ponadto zwrócić uwagę, że nie dopracowano 
się wspólnej konkluzji wskazującej na system, jakim 
jest sprawność działania, czyli na zbiór składowych 
kryteriów pojęcia sprawności i ich wzajemnych re-
lacji . Zagadnienie to jest o tyle istotne, że jego roz-
wiązanie pozwala na podjęcie działań w celu ope-
racjonalizacji procesu oceny sprawności, czyniąc go 
w ten sposób bardziej obiektywnym . Koncepcja ta-
kiego systemu przedstawiona zostanie poniżej . 

W wyniku prac własnych zdefiniowano, na po-
trzeby budowanego modelu oceny działania zarząd-
czego, sprawność jako addytywny zbiór głównych 
kryteriów prakseologicznych [Gwiazda, 2009, s . 32] . 
Oznacza to, że ocena sprawności, w tym ujęciu, jest 
sumą ocen uzyskanych w ramach wspomnianych 
głównych kryteriów prakseologicznych . Do kryte-
riów tych zaliczono: celowość, użyteczność, racjo-
nalność, dokładność, gospodarność i skuteczność . 
Układ ten przedstawiono na rysunku 1 . 

Przyjęto, że przedstawiony układ głównych kry-
teriów prakseologicznych jest układem zupełnym . 
Oznacza to, że zbiór tych sześciu kryteriów jest zbio-
rem zamkniętym i pełnym . Założenie to uczyniono 
z dwóch powodów . Po pierwsze, pozwala to uzyskać 
porównywalność wyników oceny (zawsze względem 
tych samych kryteriów) . Po drugie, pozwala w pełni 
zdefiniować system tych kryteriów i ich relacji . Stąd 
model układu kryteriów w postaci sześcianu . W mo-
delu tym można prześledzić relacje kryteriów . Po 
pierwsze, można wskazać na powstające pary kry-
teriów: celowość – skuteczność, racjonalność – uży-
teczność oraz gospodarność – dokładność . Po drugie, 

Użyteczność

Dokładność

Skuteczność

Racjonalność

Gospodarność

Celowość

Rys. 1. Koncepcja systemu kryteriów prakseologicznych
Źródło: opracowanie własne .
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krawędzie sześcianu wskazują na wzajemne prze-
nikanie się obszarów kryteriów . W tym kontekście 
można stwierdzić, że celowość działania jest powią-
zana z jego: gospodarnością, użytecznością, dokład-
nością i racjonalnością oraz skutecznością (jako kry-
terium uzupełniającym parę) . Natomiast gospodar-
ność wiąże się z: celowością, użytecznością i racjonal-
nością oraz skutecznością . Jak wspomniano, dopeł-
nia je kryterium dokładności . Jeżeli planujemy inwe-
stycje, to muszą one nie tylko być oszczędne (co jest 
jednym z atrybutów gospodarności), lecz także do-
kładne, by na przykład móc wykorzystać efekt skali . 

Przedstawiona koncepcja pozwala też na bardziej 
przekrojową analizę, dzieląc kryteria na apriorycz-
ne (celowość, racjonalność, użyteczność) oraz apo-
sterioryczne (pozostałe) . Kryteria aprioryczne to te, 
które można zweryfikować przed działaniem . Nato-
miast kryteria aposterioryczne można zweryfikować 
jedynie w trakcie lub po działaniu . 

przykład wykorzystania systemu kryteriów 
prakseologicznych 

skazaną koncepcję systemu kryteriów 
prakseologicznych wykorzystano do oceny 
sprawności zarządzania procesem refor-

mowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
[Gwiazda, 2009] . Podstawą oceny było uzyskanie od 
wybranych menedżerów górnictwa różnych szczebli 
zarządzania informacji dotyczących ich oceny reali-
zacji poszczególnych kryteriów prakseologicznych 
w zakresie wybranych funkcji menedżerskich . Wy-
korzystano w tym celu zarówno ankiety, jak i me-
todę wywiadów . W sumie zebrano opinie 94 osób 
[Gwiazda, 2009, s . 45–46] . 

Badany proces reformowania górnictwa jest bar-
dzo złożony . Jego tło społeczno-historyczne przed-
stawiono na rysunku 2 . Wyróżniono 6 etapów re-
form, opierając się na dokumentach rządowych, 
najczęściej w formie strategii [Gwiazda, 2009, 
s . 59–98] . Szósty etap reformy realizowany jest na-
dal . Ostatnią jego modyfikacją jest dokument Poli-
tyka energetyczna Polski do roku 2030 (załącznik do 
uchwały Rady Ministrów nr 209/2009 z 10 listopa-
da 2009 r .) . Zarysowuje on trend w kierunku ekolo-
gizacji węgla jako surowca energetycznego . 

Zgodnie z tym, co wspomniano, podstawą proce-
su oceny działań związanych z reformowaniem pol-
skiego górnictwa były opinie menedżerów reprezen-
tujących branżę węglową . Opinie te dotyczyły oceny 
działań w zakresie reformy odnośnie do sześciu wy-
szczególnionych w trakcie analiz funkcji menedżer-
skich [Gwiazda, 2009, s . 17–42] . Do funkcji tych za-
liczono: planowanie, organizowanie, kreowanie (jako 
sprzyjające innowacjom zarządzanie ludźmi), koor-
dynowanie, przewodzenie i kontrolowanie . W zakre-
sie każdej z tych funkcji oceniano spełnienie po-
szczególnych głównych kryteriów prakseologicznych 
[Gwiazda, 2009a] . W ten sposób otrzymano zbiór 
ocen cząstkowych . Stosowano skalę ocen od 1 do 6 . 
Następnie dokonano agregacji tak uzyskanych ocen 
cząstkowych względem poszczególnych funkcji me-
nedżerskich . Pozwoliło to wyznaczyć oceny cząstko-
we kryteriów prakseologicznych dla procesu zarzą-
dzania . Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1 . 

Uzyskane wyniki można zaprezentować również 
w postaci wykresu (rysunek 3) . Pozwala on przedsta-
wić zmienność oceny poszczególnych etapów refor-
my ze względu na stosowane kryterium sprawności 
zarządzania tym procesem .

,Rys. 2. Tło społeczne reformy górnictwa 
Źródło: opracowanie własne . 
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Analizując przedstawiony wykres, można wska-
zać na dwa fakty: niską ocenę etapu pierwszego (co 
jest zrozumiałe, gdyż każdy początek niesie ze sobą 
balast obciążeń) i trzeciego (koalicja SLD dążyła do 
przeczekania do końca kadencji) . Po drugie, można 
zaobserwować spowolnienie narastania ocen dla eta-
pów począwszy od czwartego . Sugeruje to wyczer-
panie się ewolucyjnych mechanizmów poprawy sy-
tuacji w górnictwie . Rozwiązaniem tego problemu 
może być na przykład prywatyzacja górnictwa . 

podsumowanie 

rzestawiona koncepcja systemu oceny Per-
formance Management jest propozycją, któ-
ra wpisuje się w uniwersalistyczny nurt 

zarządzania . Pozwala także skorzystać z dorobku 
polskiej szkoły prakseologii, w czym odróżnia się 
od innych tego typu rozwiązań . Te elementy pozwa-
lają traktować przedstawioną koncepcję jako narzę-
dzie poznania odnośnie do działań określanych jako 
praca menedżera . Ponadto, korzystając z przykła-
du oceny procesu zarządzania reformą górnictwa 

w Polsce, wykazano empirycznie, że koncepcja ta 
może również zostać wykorzystana jako narzędzie 
badawcze w zakresie zarządzania . 

dr inż . Aleksander Gwiazda 
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych  

i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 
Politechniki Śląskiej  

PRZYPISY 
1) Czternaście funkcji Shartle’a: inspekcja organizacji, śledze-
nie (dociekanie) i badanie, planowanie, przygotowanie proce-
dur i metod, koordynowanie, ocenianie, interpretowanie pla-
nów i procedur, nadzór nad operacjami technicznymi, dzia-
łalność pracowników, public relations, profesjonalne konsul-
towanie, negocjowanie, harmonogramowanie (ustalanie ko-
lejności) operacji i wysyłka oraz operacje techniczne i pro-
fesjonalne . 
2) Osiem funkcji Mahoneya, Jerdee i Carrolla: planowanie, 
badanie, koordynowanie, ocenianie, nadzorowanie, zarządza-
nie ludźmi, negocjowanie i reprezentowanie .

Tab. 1. Zbiorcze oceny badanego procesu zarządzania

Ocena
Funkcje 
menedżerskie

Etap
1

Etap
2

Etap
3

Etap
4

Etap
5

Etap
6

Celowość 3,591 4,303 2,848 4,485 4,833 4,654

Racjonalność 3,333 3,500 2,333 4,045 4,939 4,909

Użyteczność 3,258 4,364 3,136 3,970 4,061 4,455

Dokładność 2,288 2,985 1,833 3,818 3,955 4,182

Gospodarność 2,818 3,515 2,652 3,606 3,439 3,545

Skuteczność 1,818 2,667 1,833 3,136 3,515 3,636

Sprawność 2,851 3,556 2,439 3,843 4,124 4,230

Źródło: opracowanie własne .  

Rys. 3. Wykres przebiegu wypadkowej oceny sprawności zarządzania badanym procesem 
Źródło: opracowanie własne . 
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3) Klasyfikacja funkcji menedżerskiej według Hassa (zgod-
nie z hierarchią ich ważności): ocenianie, podejmowanie 
decyzji, planowanie, motywowanie, nadzorowanie, komu-
nikacja słowna i pisemna, organizowanie, koordynowa-
nie, współpraca z ludźmi, zarządzanie zmianą, percepcja 
potrzeb innych, występowanie publiczne, reprezentowanie, 
rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie personelem, bada-
nie, rozwiązywanie problemów, rozumienie nowych techno-
logii, public relations . 
4) Według Mullinsa układ tych funkcji obejmuje: określa-
nie celów, planowanie, organizowanie, kierowanie i kontro-
lowanie .  
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Summary
One of the most important problems of the analysis of an 
management process is the assessment of managerial 
actions . Approaches, proposed in the literature, are unfortu-
nately only qualitative . This is why it is difficult to elaborate 
an quantitative tool of assessment . On the other hand the 
problem of criteria of a managerial job is also fuzzy . This is 
why in the presented article it has been proposed the con-
ception of the system of praxeological criteria . This concept 
bases on the assumption that praxeological efficiency is the 
result of all virtues of efficient action treated as separate 
praxeological criteria . 

analiza wdrożenia 
praktyk 5s  
z wykorzystaniem 
burzy mózgów  
i diagramu  
ishikawy  

Andrzej Pacana

wprowadzenie 

zmieniającym się szybko świecie dominuje 
zasada ciągłego doskonalenia . Każda orga-
nizacja, chcąca osiągnąć sukces i przetrwać 

na rynku, powinna uznać ciągłe doskonalenie za fun-
damentalną część swojej strategii . W miarę rozwoju 
różnorodności produktów, zwiększania się wymagań 
klientów oraz zaostrzania konkurencji tradycyjne me-
tody zarządzania, produkcji i przeprowadzania proce-
sów określonych w danej organizacji mogą okazać się 
niedostatecznie dobre . Poszukiwane są mechanizmy 
doskonalenia oraz narzędzia pozwalające zmienić 
nastawienie ludzi z postawy naprawiania błędów na 
prewencję, by ograniczyć konieczność serwisowania 
i napraw [3] . Powstaje potrzeba znalezienia środka 
pozwalającego na skuteczne zarządzanie, będącego 
konglomeratem wielu elementów, między innymi 
zarządzania produkcją, procesami, zasobami ludzki-
mi itd . W ramach zarządzania produkcją szczególne 
miejsce zajmuje metoda 5S (zasady 5S, praktyki 5S) . 

Metodę 5S opracowano i po raz pierwszy wdro-
żono w Japonii . Stamtąd też pochodzą oryginalne 
nazwy poszczególnych składowych tej techniki . Zasa-
dy 5S składają się z następujących elementów [1, 4]:  
1 . Seiri (selekcja, porządek) . Selekcja polega na zi-
dentyfikowaniu i oddzieleniu wszystkich rzeczy nie-
potrzebnych, a następnie ich usunięciu .  
2 . Seiton (systematyka, organizacja) . Systematyka 
to ustalenie miejsca i limitów . 
3 . Seiso (sprzątanie, czystość) . Celem tego etapu 
jest wyczyszczenie miejsca pracy . 
4 . Seiketsu (schludność, utrzymanie czystości, stan-
daryzacja) . Schludność polega na określeniu stan-
dardów dnia codziennego . Należy zwrócić uwagę na 
stabilizację wdrożonych do tej pory zachowań oraz 
porządku i ładu . 
5 . Shitsuke (samodyscyplina, przestrzeganie wszel-
kich zasad) . Samodyscyplinę rozumie się jako prze-
strzeganie wprowadzonych standardów . 

Niekiedy metodę 5S wzbogaca się o dodatkowe 
zalecenia . Popularne w niektórych kręgach jest  ,
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na przykład określenie 6S (metoda 6S) . Szóste S to 
aspekt bezpieczeństwa . Jest ważny nie tylko dla osób 
mających codzienny kontakt z działającymi maszyna-
mi, ale również dla osób, które nie przebywają z re-
guły w takim otoczeniu, a więc dla przyszłych kon-
trahentów, wspólników lub innych osób z zewnątrz . 

Selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryza-
cja, samodyscyplina są to polskie odpowiedniki ja-
pońskich słów określających praktyki 5S . Jest to 
również najczęstsza kolejność wykonywania działań 
w ramach wdrażania metody 5S . 

Praktyka 5S przekłada się na stworzenie środo-
wiska harmonijnej pracy, co z kolei wywiera wpływ 
na efektywność przedsiębiorstwa . Ma to fundamen-
talne znaczenie dla stworzenia skutecznego systemu 
zarządzania produkcją . Również klienci przybywają-
cy do organizacji, widząc właściwie utrzymane sta-
nowiska pracy, tworzą sobie obraz organizacji, do 
której mogą mieć pełne zaufanie . 

Podstawowymi korzyściami z wprowadzenia 5S są: 
zz polepszenie warunków pracy, 
zz zredukowanie marnotrawstwa i odpadów, 
zz zapewnienie odpowiedniej jakości produktów, 
zz wzrost bezpieczeństwa pracy, 
zz czystość w firmie wpływająca na wartość marki, 
zz zmniejszenie kosztów wytwarzania, 
zz skrócenie czasu produkcji, 
zz zdyscyplinowanie pracowników . 

Źle zorganizowane stanowisko pracy często jest 
przyczyną frustrującego wzrostu kosztów produkcji 
i wszelkiego marnotrawstwa . 

Wiele organizacji podejmuje działania zmierza-
jące do uzyskania certyfikatu dla swoich systemów 
zarządzania jakością . Wdrożenie praktyk 5S bardzo 
ułatwia ten proces i powinno być traktowane jako 
pierwszy i podstawowy krok na drodze do tego celu . 
Podczas wdrażania i stosowania praktyki 5S zachodzi 

prawdziwa przemiana mentalności pracownika . Pra-
cownik staje się kimś, kto zarządza swoim miejscem 
pracy [2] .  

Wdrożenie i trwałe utrzymanie standardów 
praktyki 5S może być łatwiejsze, jeśli do proble-
mu podejdzie się w sposób pragmatyczny . Poza 
przedstawianiem korzyści wynikających z wdroże-
nia omawianej zasady, warto przeprowadzić do-
datkową, głębszą analizę pozwalającą przewidzieć 
potencjalne trudności przy jej wdrożeniu . Znając 
te potencjalne trudności, będzie można się na nie 
przygotować i lepiej zaplanować proces wdrażania . 
Oczywiście można to zrobić umiejętnie tylko wtedy, 
kiedy ma się nie tylko teoretyczne, ale już i prak-
tyczne doświadczenie z wdrażania takiej metody 
organizacji pracy . Wdrażający najczęściej takiego 
doświadczenia nie mają . Wynika to z faktu, że prak-
tyki 5S są stosunkowo nieskomplikowane i proces 
ich wdrożenia najczęściej odbywa się bez pomocy 
konsultantów zewnętrznych . Celowe więc wydaje 
się zapoznanie się z doświadczeniami tych, którzy 
takie zasady wprowadzili . W artykule postanowio-
no przeprowadzić analizę wdrożenia zasad 5S, opie-
rając się na burzy mózgów i diagramach Ishikawy .   

Burza mózgów i diagram ishikawy  
w praktykach 5s 

urzę mózgów przeprowadzono z udziałem 
dziesięciu ekspertów, którymi byli pracowni-
cy bezpośrednio produkcyjni jednego z pod-

karpackich zakładów pracy z branży konstrukcji sta-
lowych, w którym niedawno wdrożono praktyki 5S . 
Na taki dobór pracowników zdecydowano się z dwóch 
powodów . Po pierwsze, zaleca się, aby w burzy móz-
gów (w miarę możliwości) brali udział pracownicy 
jednego szczebla w hierarchii organizacji . Po drugie, 

Tab. 1. Zidentyfikowane przyczyny hamujące wdrażanie metody 5S

Ozn. Potencjalne przyczyny problemów 
przy wdrażaniu praktyk 5S

Ważność 
problemu

1 2 3

A Za duże wymagania produkcyjne 1
B Brak świadomości pracowników (co do zagrożeń i korzyści) 2
C Brak systemu motywacyjnego 3
D Zbyt dużo potrzebnych  przedmiotów na stanowisku pracy 4
E Odpady składowane poza miejscem przeznaczenia (złe praktyki, nawyki) 5
F Brak szkoleń pracowników (w tym 5S) 6
G Awaryjność maszyn 7
H Nieoznaczone miejsca składowania odpadów i narzędzi 8
I Brak wyznaczonego miejsca na dokumentację 9
J Brak reguł w układaniu narzędzi 10
K Brak harmonogramu porządków i określonych odpowiedzialności w tym zakresie 11
L Brak środków i narzędzi do utrzymania czystości na stanowisku pracy 12
M Niezrozumiałe zasady i standardy dotyczące porządkowania stanowiska pracy 13
N Brak systemu zgłaszania pomysłów przez pracowników 14
O Nieprzestrzeganie konieczności codziennych porządków 15
P Pracownicy nie identyfikują się z firmą 16
Q Niesprawne (niepotrzebne) przedmioty i części maszyn przechowywane na stanowisku pracy 

(nawyki pracowników)  
17

R Skomplikowana struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 18

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] .
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najczęściej najwięcej zmian i korzyści obserwuje się 
przy wdrożeniu zasad 5S na stanowiskach bezpo-
średnio produkcyjnych . W ramach przygotowania 
do burzy mózgów polecono pracownikom przeanali-
zować opinie o metodzie 5S sprzed wdrożenia, wnio-
ski z audytu wstępnego oraz wyniki obserwacji 
zmienionych stanowisk pracy . Jako temat analizy 
przyjęto hasło: problemy przy wdrażaniu praktyk 
5S . Proszono zespół o zgłaszanie hipotetycznych 
przyczyn mogących powodować ten problem . 
W trakcie pierwszej sesji zgłoszono 22 propozycje 

potencjalnych przyczyn niepowodzenia . W trakcie 
przerwy przewodniczący dokonał integracji 4 podob-
nych w swoim zakresie przyczyn . Ostatecznie pozo-
stało więc 18 potencjalnych przyczyn problemów 
wdrożeniowych . Przedstawiono je, zachowując orygi-
nalne brzmienie, w tabeli 1 . 

W tabeli tej przedstawiono jednocześnie wyniki 
głosowań w ramach wykazania ważności przyczyn . 
Z wykorzystaniem tej techniki oszacowano, że najwięk-
szy problem stanowić może konieczność pracowania 
w warunkach wysokiej wydajności i brak świadomości 
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Rys. 1. Diagram przyczynowo-skutkowy potencjalnych problemów przy wdrażaniu praktyk 5S 
ze względu na 5M 
Źródło: opracowanie własne .

Rys. 2. Diagram przyczynowo-skutkowy potencjalnych problemów przy wdrażaniu praktyk 5S 
ze względu na rodzaj praktyki  
Źródło: opracowanie własne .

,
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pracowników . Wynik ostateczny głosowań przedsta-
wiono w tabeli 1 w kolumnie 3 – „ważność proble-
mu” . Przyjęto zasadę, że „1” oznacza problem uzna-
ny przez ekspertów za najważniejszy, a kolejne nu-
mery oznaczają problemy uznane za mniej ważne . 

Już podczas burzy mózgów zaobserwowano moż-
liwość grupowania zgłoszonych problemów . Stało się 
to podstawą do wykorzystania w dalszej analizie dia-
gramu Ishikawy . 

Na podstawie zidentyfikowanych potencjalnych 
przyczyn wystąpienia czynników hamujących wdro-
żenie zasad 5S, grupując je, sporządzono w wyniku 
długiej dyskusji wykres Ishikawy na podstawie tak 
zwanych klasycznych 5M (maszyna, materiał, meto-
da, człowiek, otoczenie) . Po przeprowadzeniu anali-
zy tak sporządzonego diagramu „rybiej ości” stwier-
dzono, że najwięcej zidentyfikowanych potencjalnych 
problemów może pochodzić ze strony człowieka 
(pracownika) . Rola kapitału ludzkiego w doskonale-
niu jakiegokolwiek procesu w organizacji jest waż-
nym czynnikiem warunkującym powodzenie . Tak 
więc przed przystąpieniem do wdrażania praktyk 
5S konieczne wydaje się przeprowadzenie szkoleń 
uświadamiających zalety i korzyści stosowania tych 
praktyk . W miarę możliwości należy przewidzieć 
system motywacyjny dla tych, którzy aktywnie włą-
czą się w proces wdrażania praktyk 5S i tych, któ-
rzy rzetelnie będą w nim potem pracować . Wsłucha-
nie się przez kierownictwo w głos pracowników 
może również zwiększyć efektywność wdrożenia 
praktyk 5S . Gdy pracownicy mają możliwość wyra-
żania własnych opinii i pomysłów, bardziej identyfi-
kują się z organizacją . W celu umożliwienia zbiera-
nia informacji o pomysłach pracowników można za-
proponować wprowadzenie skrzynek, do których 
każdy wrzucić może kartkę ze swoją propozycją . 
Można przyjąć, że wszystkie czynniki, których pra-
widłowe funkcjonowanie zależy od czynnika ludzkie-
go, należy w sposób szczególny przeanalizować, 
uwzględniając indywidualny charakter zespołów 
ludzkich i organizacji . Jak pokazał diagram Ishika-
wy, również pozostałe 4M mają wpływ na proces 
wdrożenia i nie można o nich zapominać . Ilościowo 
najaktywniejszy jest jednak czynnik ludzki . 

Kolejnym etapem prowadzonej analizy było utwo-
rzenie diagramu Ishikawy, w którym zamiast klasycz-
nych 5M wprowadzono nazwy etapów praktyk 5S . 
Wykres taki przedstawiono na rysunku 2 . W takim 
układzie graficznym starano się wskazać te etapy 
praktyk 5S, z którymi teoretycznie może być najwię-
cej problemów . Sporządzenie tego wykresu ujawniło 
problem . Była nim możliwość przypisania niektó-
rych potencjalnych problemów do więcej niż jedne-
go zagadnienia głównego . Na przykład potencjalny 
problem braku harmonogramu porządków można 
przypisać do grupy zagadnień głównych nazwanej 
systematyką i standaryzacją (schludność) . Aby unik-
nąć powtarzania się potencjalnych problemów, zde-
cydowano się głosować nad ich przyporządkowaniem 
i takie wyniki ostateczne prezentuje rysunek 2 . 

Tak skonstruowany wykres przyczynowo-skutko-
wy wykazał stosunkowo dużo potencjalnych proble-
mów w obszarze systematyki . Początkowo wynik ten 
mógłby budzić zdziwienie, gdyż zakład ma wdrożony 
system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 
9001, oparty na systematyce działań . Dokładniejsza 
analiza wykazała, że potencjalne problemy w obszarze 

systematyki nie dotyczą systemu zarządzania jako-
ścią . Wyjątek stanowi problem szkoleń i powiązany 
z nim problem zgłaszania pomysłów przez pracowni-
ków . Zapewne pracownicy nie są świadomi, że w ra-
mach systemu jakości mogą zgłaszać nie tylko pro-
blemy i niezgodności, ale również propozycje szkoleń 
i swoje pomysły . Jest to więc również problem zwią-
zany z człowiekiem – pracownikiem, co zostało wy-
kazane w układzie 5M diagramu Ishikawy .  

podsumowanie 

etoda 5S wykorzystywana jest najczęściej 
przez przedsiębiorstwa w celu usprawnie-
nia organizacji produkcji . Zastosowanie 

w praktyce zasad 5S nie wymaga dużych nakładów 
finansowych, a poprawnie wdrożone zasady 5S da-
wać mogą wiele korzyści . Dzięki nim otrzymuje się 
między innymi czyste, uporządkowane i efektywnie 
zorganizowane stanowiska pracy . Przeprowadzona 
analiza z wykorzystaniem burzy mózgów i diagramu 
Ishikawy wykazała, że to właśnie prawdopodobnie 
między innymi ze względu na prostotę metody jej 
skuteczne wdrożenie zależy przede wszystkim od 
zmiany w mentalności pracowników . Warto zain-
westować nawet w pakiet profesjonalnych szkoleń, 
aby mieć pewność, że dobrze przygotowani, wykwa-
lifikowani i świadomi pracownicy czynnie przyłączą 
się do systemowego i systematycznego doskonale-
nia procesów i organizacji produkcji, i aby z dumą 
obserwować zadowolenie pracowników oraz czerpać 
satysfakcję i korzyści z dobrze wykonanej pracy .  

Na zakończenie należy podkreślić, że zaprezen-
towane wyniki analizy wdrożenia praktyk 5S odno-
szą się do konkretnego zakładu pracy, konkretnych 
stanowisk i pracowników . Nawet wybranie innego 
zespołu ekspertów mogłoby wpłynąć na uzyskane 
wyniki . Tak więc wyniki analizy traktować należy 
jako pomoc w projektowaniu wdrożenia praktyk 5S, 
a nie jako instrukcję wdrożenia . 

dr inż . Andrzej Pacana 
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji 

Politechniki Rzeszowskiej 
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Summary 
The thesis presents the results of analysis of potential prob-
lems during the implementation of 5S practice (5S methodo-
logy, 5S rules) . Research study has been undertaken by a small 
sample of employees at one of the factories in Rzeszow . The fac-
tory deals in the manufacture of steel constructions . There was 
a previous trial undertaken at the company before with a view 
to implementing the 5S method, however this was not imple-
mented at that time . The new research analysis is based on 
information gathered by and gained from competent employees 
at the factory . The new information gathered highlighted pos-
sible difficulties with the implementation of 5S rules at the site . 
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skuteczne metody prognozowania 
upadłości firm

Tomasz Korol

wprowadzenie 

rtykuł ten jest poświęcony zagadnieniu 
prognozowania zagrożenia upadłością 
firm . Obecny globalny kryzys finansowy 

dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe kon-
cerny powinny nieustannie monitorować sytuację 
finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracu-
ją . Kryzys, który rozpoczął się w drugiej połowie 
2008 r . spowodował, że liczba zagrożonych podmio-
tów gospodarczych na świecie znacząco wzrosła . 
Według danych statystycznych międzynarodowej 
firmy Euler Hermes liczba zagrożonych upadło-
ścią firm w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 54%, 
w Hiszpanii aż o 118%, a w Wielkiej Brytanii 
o 56%1) . Obecny światowy kryzys finansowy spo-
wodował, że i w Polsce liczba upadłości znacząco 
wzrosła . Według szacunków firmy Euler Hermes 
w 2009 r . w Polsce nastąpił wzrost liczby upadłych 
firm o 55%2) . Natomiast według dziennika „Puls 
Biznesu”, ze względu na to, że postępowanie upa-
dłościowe w naszym kraju zajmuje nawet trzy lata, 
prawdziwa fala bankructw dotknie Polskę dopiero 
w 2010 r . Analitycy „Pulsu Biznesu” przewidują 
nawet trzykrotny wzrost liczby upadłości w 2010 
r . w porównaniu z rokiem 20093) . Coraz częściej 
pojawiają się również opinie ekonomistów, twier-
dzące, że kryzys ten potrwa nawet dekadę4) i już 
zagraża lub może zagrozić nie tylko gospodarkom 
takich krajów, jak na przykład Grecja, Islandia czy 
Hiszpania, ale całej Unii Europejskiej5) .  

Ogólny wzrost zagrożenia upadłością firm 
na świecie spowodował wzrost świadomości me-
nedżerów o konieczności implementacji metod 
wczesnego ostrzegania firmy przed ryzykiem 
bankructwa . Stąd też dzisiaj analitycy już nie 
stoją przed dylematem, czy prognozować ewen-
tualne zagrożenie upadłością firm, lecz jaką me-
todę wykorzystać do oceny sytuacji finansowej, 
aby zminimalizować błąd prognozy . W bieżącym 
roku, w numerze 1 „Przeglądu Organizacji” au-
tor tego artykułu przedstawił wyniki swoich ba-
dań, których celem była weryfikacja skuteczno-
ści metody logiki rozmytej (z wykorzystaniem 
kursu walutowego PLN/USD) w prognozowaniu 
upadłości . Warto jednak ocenić również możli-
wości wykorzystania innych metod prognozowa-
nia, które umożliwią przedsiębiorcom skutecz-
nie przewidzieć zagrożenie upadłością firm . Po-
niżej autor przedstawił wyniki drugiego etapu 
swoich badań .

ogólna charakterystyka metod statystycz-
nych i miękkich technik obliczeniowych

literaturze zachodniej modele prognozowa-
nia upadłości są pokategoryzowane na dwie 
główne grupy: modele grupy metod staty-

stycznych oraz modele metod miękkich technik ob-
liczeniowych . W metodach statystycznych przedmio-
tem oceny są wybrane wskaźniki finansowe mają-
ce wartość diagnostyczną . Dobór poszczególnych 
wskaźników dokonuje się na podstawie badań em-
pirycznych ex post grupy przedsiębiorstw obejmują-
cej firmy o dobrej sytuacji finansowej i te zagrożo-
ne upadłością . Tak ustalony zbiór wskaźników re-
dukuje się ponadto przez wyłączenie z niego zmien-
nych o podobnej treści informacyjnej, czyli wskaź-
ników skorelowanych ze sobą . Po określeniu zbioru 
zmiennych diagnostycznych następuje oszacowanie 
parametrów modelu, czyli przypisanie wag wybra-
nym zmiennym dyskryminacyjnym . Model progno-
zowania upadłości firm oparty na metodach staty-
stycznych otrzymuje się w drodze stopniowego „za-
gęszczania” zbioru pojedynczych wskaźników, aż do 
uzyskania jednego wskaźnika nazywanego indeksem 
czy też wskaźnikiem syntetycznym . 

„Zagęszczanie” to odbywa się z wykorzystaniem 
odpowiednich metod statystycznych oraz ekonome-
trycznych . Wychodząc od zestawu wskaźników eko-
nomiczno-finansowych, które są istotne z punktu wi-
dzenia oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej firm, 
próbuje się je nawzajem powiązać i uzyskać jeden 
wskaźnik syntetyczny . Wykorzystanie takiego mode-
lu do oceny ryzyka upadłości firmy polega na pod-
stawieniu rzeczywistych wielkości wskaźników fi-
nansowych i wyliczeniu syntetycznego wskaźnika 
ryzyka . Wskaźnik ten charakteryzuje sytuację finan-
sowo-ekonomiczną badanej firmy . 

W przeciwieństwie do modeli metod statystycz-
nych, metody miękkich technik obliczeniowych efek-
tywnie radzą sobie z nieprecyzyjnie zdefiniowanymi 
problemami, niepełnymi danymi, z niedokładnością, 
brakiem precyzji i niepewnością . Zagadnienie progno-
zowania upadłości firm ma wszystkie z wyżej wymie-
nionych cech . Ponadto metody te doskonale nadają 
się do zastosowania w systemach, których zadaniem 
jest dopasowanie określonych wewnętrznych parame-
trów do zmiennych warunków otoczenia w sposób dy-
namiczny (tak zwane systemy uczące się) . 

Miękkie techniki obliczeniowe obejmują zestaw 
technik, których działanie ukierunkowane jest 
na to, aby możliwe było efektywne wnioskowanie  ,
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na podstawie nieprecyzyjnych przesłanek – tech-
niki te naśladują tym samym działanie ludzkiego 
mózgu . Różnica między tradycyjnymi metodami 
obliczeniowymi a metodami „miękkimi” polega na 
odniesieniu do zagadnień takich, jak: precyzja, pew-
ność i dokładność . Elementy te są podstawą metod 
statystycznych, podczas gdy punktem wyjścia dla, 
na przykład, logiki rozmytej jest teza, że precyzja 
i pewność niosą ze sobą koszty, a obliczenia, wnio-
skowanie i podejmowanie decyzji powinny wykorzy-
stywać tolerancję dla niedokładności i niepewności, 
gdziekolwiek tylko jest to możliwe . 

Miękkie techniki obliczeniowe, w przeciwieństwie 
do metod statystycznych, tolerują zatem niedokład-
ność danych, niepewność i aproksymację . Istotą sys-
temów opartych na inteligencji obliczeniowej jest 
przetwarzanie i interpretacja danych o bardzo róż-
norakim charakterze . Ich wspólną cechą jest to, że 
przetwarzają one informacje w przypadkach trudnych 
do przedstawienia w postaci algorytmów i czynią to 
w powiązaniu z symboliczną reprezentacją wiedzy . 
Mogą to być relacje dotyczące jakiegoś obiektu zna-
nego tylko na podstawie skończonej liczby pomiarów 
stanu wyjścia i wejścia . Mogą to być również dane 
wiążące najbardziej prawdopodobną diagnozę z szere-
giem zaobserwowanych symptomów w ciągach uczą-
cych . Potrafią formułować reguły wnioskowania i ge-
neralizować wiedzę o sytuacjach, kiedy oczekuje się 
od nich predykcji bądź zaklasyfikowania obiektu do 
jednej z zaobserwowanych wcześniej kategorii6) . 

Do badań autor wybrał następujące metody mięk-
kich technik obliczeniowych: z rekurencyjną sztucz-
ną sieć neuronową z jednokierunkową wielowarstwo-
wą sztuczną sieć neuronową z sztuczną sieć neuro-
nową opartą na algorytmach genetycznych z sztucz-
ną sieć neuronową o radialnych funkcjach bazowych 
z mapę samoorganizującą się z model wektorów 
nośnych z  model logiki rozmytej oraz następujące 
metody statystyczne: z wielowymiarową analizę dys-
kryminacyjną z model logitowy z model probitowy 
z model drzew decyzyjnych z model losowych lasów . 
Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza próba weryfi-
kacji skuteczności tak szerokiego wachlarza metod 
prognozowania upadłości firm w Polsce na podsta-
wie jednej, takiej samej próby badawczej . 

założenia badawcze

badaniach autor wykorzystał dane doty-
czące 185 spółek akcyjnych notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie (GPW) w latach 2000–2005 . Spółki te były 
firmami z sektora usług i produkcji . W badaniach 
pominięto przedsiębiorstwa z sektora finansowego 
(banki i firmy ubezpieczeniowe) ze względu na zbyt 
odmienną charakterystykę tego typu spółek . War-
to przy tym nadmienić, że opracowana populacja 
przedsiębiorstw stanowiła praktycznie 100-proc . 
populację spółek produkcyjnych i usługowych noto-
wanych na GPW w analizowanym okresie . Dlatego 
też, z jednej strony, nie było możliwości zwiększe-
nia populacji firm objętych badaniami, a z drugiej 
strony zapewniło to odpowiednią reprezentatywność 
opracowanej populacji firm . W ramach tej populacji 
przedsiębiorstw wyodrębniono: 

 z próbę uczącą – składającą się z 53 firm . Przy czym 
25 z nich były to spółki zagrożone bankructwem, to 

jest złożono wobec nich wnioski o upadłość lub za-
rząd danej spółki rozważał taką możliwość w obliczu 
trudnej sytuacji finansowej firmy . Pozostałe 28 spółek 
były to firmy znajdujące się w dobrej sytuacji finanso-
wo-ekonomicznej . Badane 53 spółki pochodziły z róż-
nych sektorów, takich jak: budownictwo, przemysł me-
talowy, spożywczy, chemiczny, telekomunikacyjny itp .;

 z próbę testową „jeden” – składającą się z 54 firm: 
25 spółek zagrożonych upadłością oraz 29 firm „zdro-
wych” . W celu sprawdzenia skuteczności w progno-
zowaniu upadłości spółek giełdowych modeli opra-
cowanych na podstawie próby uczącej przygotowa-
no tę próbę testową z danymi – na rok, na dwa i na 
trzy lata przed postawieniem spółki w stan upadło-
ści . Przy czym próba ta składała się z firm, które nie 
wchodziły w skład próby uczącej system;  

 z próbę testową „dwa” – w skład której weszły 
wszystkie spółki z próby testowej „jeden” oraz dodat-
kowo 78 firm niezagrożonych upadłością . Taki zabieg 
pozwolił autorowi na przetestowanie poszczególnych 
modeli, które zostały opracowane na podstawie pró-
by uczącej z proporcją bankrutów (25 spółek) do nie-
bankrutów (28 spółek) zbliżoną do stosunku 50/50%, 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, to jest przy 
proporcji bankrutów (25 firm) do niebankrutów (107 
firm) – 18,9/81,1% . Dzięki temu próba testowa „dwa” 
umożliwiła weryfikację walorów predykcyjnych modeli 
wczesnego ostrzegania firm na rok, na dwa i na trzy 
lata, nie tylko w sztucznych warunkach utrzymania 
proporcji „złych” i „zdrowych” firm 50/50% . 

Autor w swoich badaniach wykorzystał 14 wskaź-
ników jako niezależne zmienne wejściowe modeli (ta-
bela 1) . 

Dodatkowo, dla każdego wskaźnika finansowego 
(tabela 1), policzono tempo zmiany wartości dla wszyst-
kich analizowanych lat, czyli tempo zmiany między: 
pierwszym a drugim rokiem, drugim a trzecim rokiem 
oraz trzecim a czwartym rokiem przed upadłością . 

Ponadto każde przedsiębiorstwo zostało opisa-
ne zerojedynkową zmienną wyjściową – zmienną 
grupującą populację na dwie grupy przedsiębiorstw 
– na zagrożone (wartość zmiennej = zero) i nieza-
grożone upadłością (wartość zmiennej = jeden) . 

Jakość klasyfikacji modeli wczesnego ostrzega-
nia oceniono na podstawie skuteczności ogólnej, 
a także błędów I i II rodzaju . Zastosowano następu-
jące formuły:  

 z błąd I – E1 = D1 / BR x 100%, gdzie D1 – liczba ban-
krutów zaklasyfikowanych przez model jako firmy 
„zdrowe”, BR – liczba bankrutów w próbie uczącej/
testowej; 

 z błąd II – E2 = D2 / NBR x 100%, gdzie D2 – liczba 
niebankrutów zaklasyfikowanych przez model jako 
firmy zagrożone upadłością, NBR – liczba nieban-
krutów w próbie uczącej/testowej; 

 z skuteczność ogólna modelu – S = {1–[(D1+D2)/
(BR+NBR)]} x 100% . 

analiza porównawcza wyników modeli  
na rok, na dwa lata i na trzy lata przed 
upadłością firm 

utor, ze względu na ograniczony rozmiar 
artykułu, nie ma możliwości przedstawienia 
w nim wszystkich opracowanych modeli . Dla-

tego też poniżej została przedstawiona tylko analiza 
porównawcza wyników skuteczności między dwoma 
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najlepszymi modelami z grupy metod statystycz-
nych a dwoma najlepszymi modelami z grupy metod 
miękkich technik obliczeniowych7) . Do oceny jakości 
opracowanych modeli i wybrania najlepszego mode-
lu autor wykorzystał trzy kryteria:  

 z uzyskaną wysoką skuteczność modelu,   
 z wielkość spadku tej skuteczności wraz z wydłu-

żaniem okresu prognozy (zdolność utrzymywania 
właściwości predykcyjnych), 

 z możliwość wykorzystania modelu w praktyce 
(czyli wysokość skuteczności modelu uzyskanej na 
próbie testowej „dwa” o nierównej proporcji bankru-
tów do niebankrutów) . 

Najistotniejsze dla autora było kryterium trzecie . 
Naukowcy nie opracowują tego typu modeli, aby wyko-
rzystywać je tylko w teorii, ale po to, aby móc je właśnie 
zaimplementować w praktyce gospodarczej . Z punktu 
widzenia banków, przedsiębiorstw czy też agencji ratin-
gowych na niewiele zda się model o wyśmienitej sku-
teczności uzyskiwanej na próbie testowej składającej się 
z 50% niebankrutów i 50% firm-bankrutów .  

Na podstawie uzyskanych wyników wybrano na-
stępujące modele: 

 z model analizy dyskryminacyjnej (AD) oszacowa-
ny na podstawie zbioru składającego się z 14 zmien-
nych objaśniających; 

 z model losowych lasów (RF) również oszacowany 
na podstawie zbioru składającego się z 14 zmien-
nych objaśniających; 

 z model wektorów nośnych (SvM) składający się 
z 14 wskaźników finansowych; 

 z model logiki rozmytej (FL) z wykorzystaniem uję-
cia dynamiczno-statycznego wskaźników finansowych . 

Patrząc na wyniki uzyskane na próbie testowej „je-
den” o proporcji firm zagrożonych upadłością i nie-
zagrożonych bankructwem zbliżonej do stosunku 

50/50% (tabela 2), można zauważyć, że w analizie 
krótkookresowej, to jest na rok przed upadłością, ana-
liza dyskryminacyjna zdystansowała swoją skuteczno-
ścią pozostałe modele, osiągając 96,29-proc . trafność 
prognozy . Jednak już w analizie na dwa i na trzy lata 
wstecz modele miękkich technik obliczeniowych cha-
rakteryzują się lepszymi właściwościami predykcyjny-
mi . I tak, na dwa lata wstecz najlepszym modelem był 
model wektorów nośnych, który osiągnął 87,04-proc . 
skuteczność oraz wygenerował tylko 4-proc . błąd I ro-
dzaju . Natomiast w analizie spółek na trzy lata wstecz 
bezkonkurencyjny jest model logiki rozmytej z 83,33-
proc . skutecznością i 20-proc . błędem I rodzaju . 

Oceniając zdolność utrzymywania właściwości 
predykcyjnych modelu wraz z wydłużaniem okresu 
prognozy, widać, że model logiki rozmytej charak-
teryzuje się najmniejszym spadkiem skuteczności . 
Skuteczność ta zmniejszyła się o 7,4 punktu pro-
centowego między pierwszym a trzecim rokiem pro-
gnozy (z 88,88 do 81,48%) . Podczas gdy skuteczność 
modelu analizy dyskryminacyjnej spadła o 20,37 
punktu procentowego, modelu losowych lasów spa-
dła o 11,11 punktu procentowego, a modelu wekto-
rów nośnych spadła o 16,67 punktu procentowego .  

Oceniając skuteczności modeli uzyskane na pró-
bie testowej „dwa”, czyli próbie istotniejszej z punk-
tu widzenia praktyki gospodarczej, widać, że w ca-
łym okresie analizy model logiki rozmytej zdomino-
wał pozostałe modele uzyskanymi skutecznościami . 
Model ten charakteryzował się lepszą skutecznością: 

 z w prognozie na rok wstecz: o 6,82 punktu procen-
towego od modelu AD, o 7,58 punktu procentowego 
od modelu RF oraz o 6,06 punktu procentowego od 
modelu SvM;

 z w prognozie na dwa lata wstecz: o 9,85 punktu pro-
centowego od modelu AD, o 0,76 punktu procentowego ,

Tab. 1. Wskaźniki finansowo-ekonomiczne wykorzystane w badaniach

Symbol wskaźnika Rodzaj wskaźnika oraz sposób jego obliczania
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

ZS / SB = X1 zysk ze sprzedaży / wartość sumy bilansowej
ZO / PS = X2 zysk z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
AO / ZK = X3 aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) / zobowiązania 

krótkoterminowe
(AO – Z) / ZK = X4 [aktywa obrotowe (bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) – zapasy] / 

zobowiązania krótkoterminowe
KP / SB = X5 kapitał obrotowy / suma bilansowa

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
ZK / SB = X6 zobowiązania krótkoterminowe / suma bilansowa
KW / ZOB = X7 kapitał własny / zobowiązania ogółem
(ZN + A) / ZOB = X8 (zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem
ZB / ZK = X10 zysk brutto / zobowiązania krótkoterminowe
(KW+ZD.DL) / AT = X11 (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI
KO / ZK = X9 koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów operacyjnych) /  

wartość zobowiązań krótkoterminowych
PS / SB = X12 przychody ze sprzedaży / suma bilansowa
PS / N = X13 przychody ze sprzedaży / należności krótkoterminowe

INNE MIERNIKI FINANSOWE
Log SB = X14 Logarytm dziesiętny z aktywów ogółem

Źródło: opracowanie własne .
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od modelu RF oraz o 2,28 punktu procentowego od 
modelu SvM; 

 z w prognozie na trzy lata wstecz: o 2,28 punktu 
procentowego od modelu RF oraz o 2,28 punktu 
procentowego od modelu SvM . Natomiast model 
AD, mimo że uzyskał o 0,76 punktu procentowego 
wyższą skuteczność od modelu FL, to z tabeli 2 
widać, że model AD wygenerował 38-proc . błąd I ro-
dzaju, podczas gdy błąd ten w przypadku modelu lo-
giki rozmytej wyniósł 20% . Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że wszystkie modele, to jest AD, RF i SvM 
wygenerowały wysoki błąd I rodzaju w porównaniu 
z modelem FL na trzy lata wstecz . 

wnioski

nioski płynące z przeprowadzonych przez 
autora badań są istotne . Dzięki badaniom 
na tej samej populacji firm dokonano we-

ryfikacji skuteczności modeli opracowanych dwuna-
stoma różnymi technikami . Wyniki jednoznacznie 
wykazały, że w przypadku wykorzystania proporcji 
bankrutów do niebankrutów zbliżonej do rzeczywi-
stych uwarunkowań model logiki rozmytej charakte-
ryzuje się wyższą zdolnością predykcji niż pozostałe 
modele metod statystycznych i modele metod mięk-
kich technik obliczeniowych . Tym samym drugi etap 
badań potwierdził wysoki potencjał prognostyczny 
metody logiki rozmytej .

dr inż . Tomasz Korol 
Wydział Zarządzania i Ekonomii  

Politechniki Gdańskiej 
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Summary
This article is about the prediction of bankruptcy of stock 
equity companies in Poland . It focuses on discussions on 
the possibility of use in the prediction of bankruptcy, not 
only financial ratios in the model of fuzzy logic, but also 
some Polish macroeconomic variables affecting the financial 
situation of the companies . In a study author used data 
on 132 stock equity companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange .

Tab. 2. Wyniki skuteczności dwóch najlepszych modeli z grupy metod statystycznych oraz dwóch 
modeli z grupy metod miękkich technik obliczeniowych  

Rodzaj próby

Modele prognozowania upadłości

Model AD Model RF Model SvM
Model FL 

(ujęcie dynamiczno-
statyczne)

Póba testowa 
„jeden” 25:28

na rok

E1 0% E1 16% (4) E1 8% (2) E1 16% (4)

E2 6,89% (2) E2 10,34% (3) E2 10,34% (3) E2 6,89% (2)

S 96,29% S 87.03% S 90,74% S 88,88%

na dwa 
lata

E1 12% (3) E1 8% (2) E1 4% (1) E1 8% (2)

E2 37,93% (11) E2 20,68% (6) E2 20,68% (6) E2 24,13% (7)

S 74,07% S 85,18% S 87,04% S 83,33%

na trzy 
lata

E1 32% (8) E1 36% (9) E1 44% (11) E1 20% (5)

E2 17,24% (5) E2 13,79% (4) E2 13,79% (3) E2 17,24% (5)

S 75,92% S 75,92% S 74,07% S 81,48%

Próba testowa 
„dwa”
25:107

na rok
E1 0% E1 16% (4) E1 8% (2) E1 16% (4)
E2 31,77% (34) E2 28,97% (31) E2 28,97% (31) E2 19,62% (21)
S 74,24% S 73,48% S 75% S 81,06%

na dwa 
lata

E1 12% (3) E1 8% (2) E1 4% (1) E1 8% (2)
E2 52,33% (56) E2 42,05% (45) E2 44,85% (48) E2 41,12% (44)
S 55,30% S 64,39% S 62,87% S 65,15%

na trzy 
lata

E1 32% (8) E1 36% (9) E1 44% (11) E1 20% (5)
E2 35,51% (38) E2 37,38% (40) E2 35,51% (38) E2 39,25% (42)
S 65,15% S 62,87% S 62,87% S 64,39%

Źródło: opracowanie własne . 

PO 06 2010.indb   18 16/06/2010   17:24



organizacji 6/2010 19

pojęcie ryzyka operacyjnego 
i klasyfikacja jego rodzajów

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

wprowadzenie 

yzyko operacyjne polega na możliwości niespeł-
nienia oczekiwań technicznych, efektywności 
lub kwalifikacji, a także umyślnego popełnienia 

szkody . Stanowi więc ono o tym, na ile wewnętrzne pro-
cesy organizacyjne są dość skuteczne, w tym odporne 
na zakłócenia, aby organizacja mogła realizować swoje 
cele gospodarcze . Nie zachodzi przy tym automatyczna 
synergia obu obszarów działalności organizacji, to jest 
biznesowego i operacyjnego . Można bowiem wyobrazić 
sobie sytuację, gdy przedsiębiorstwo, po zaprojektowaniu 
atrakcyjnego produktu i znalezieniu odpowiedniej katego-
rii odbiorców, nie jest w stanie sprostać zadaniu wytwa-
rzania i/lub dostarczania tego produktu klientom w wy-
niku mało efektywnej (w dowolnym aspekcie) organizacji 
produkcji, sprzedaży czy szeroko rozumianej logistyki . 
Może to być problem czysto organizacyjny, ale też braku 
kwalifikacji personelu, niedostatku funduszy itp . [9] . 

Kwestia ryzyka operacyjnego została w sposób szcze-
gólnie intensywny podjęta w latach 90 . XX wieku przez 
Komitet Bazylejski [1] w ramach prac nad kompleksem 
rekomendacji dobrych praktyk zarządzania ryzykiem 
w bankowości zwanych Basel II, które opublikowane 
w 2004 r ., a obowiązujące od 2006 r . uwypuklają znacze-
nie umiejętnego zarządzania ryzykiem operacyjnym [4, 
5] . Rozmach, z jakim rekomendacje te są wprowadzane 
w podmiotach rynku finansowego (na przykład branża 
ubezpieczeń Unii Europejskiej adaptuje podejście Ba-
sel II w swojej dyrektywie Solvency II [6]) oraz wy-
przedzenie przez prace Komitetu Bazylejskiego innych 
badań nad tym zagadnieniem spowodowały absorpcję 
definicji ryzyka operacyjnego oraz klasyfikacji Komite-
tu Bazylejskiego także na grunt nauki . Trzeba jednak 
krytycznie podkreślić, że definicja tego ryzyka i jego 
klasyfikacja [3] zostały opracowane jako podsumowanie 
praktyki bankowej i w sensie naukowym mają wady me-
todologiczne, jako że doszło do pomieszania przejawów 
ryzyka w ujęciu przyczynowym i skutkowym, a wobec 
tego nie spełniają podstawowych wymagań klasyfikacji 
naukowej, to jest jasności i spójności kryteriów . Dlatego 
też w dalszej części artykułu zaproponowano autorską 
definicję i klasyfikację rodzajów ryzyka operacyjnego . 

Zaproponowana definicja uwzględnia znaczenie 
wybranych procesów biznesowych z ujęciem podatno-
ści zasobów potrzebnych do realizacji tych procesów 
w kontekście zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych 
mogących skutecznie ograniczyć lub zatrzymać wyko-
nywanie procesów albo spowodować straty materialne 
oraz odpowiedzialność prawną za takie zdarzenia i ich 
skutki . Propozycja precyzyjniejszej definicji (utrzyma-
nej w konwencji zbliżonej do dotychczasowej) brzmi: 
ryzyko operacyjne to ryzyko strat materialnych 
i reputacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej, 
wynikających z niedostosowania lub zawodności 

procesów i niezbędnych dla nich zasobów (oso-
bowych, materialnych, informacyjnych i finan-
sowych), a powstających w rezultacie zakłóceń 
będących następstwem oddziaływania zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wyartykułowane w niej czynniki ryzyka sugerują in-
tencje, które w świetle teorii organizacji i zarządzania 
należy ująć następująco: 
zz możliwe są określone zdarzenia wewnętrzne i ze-

wnętrzne zakłócające działanie organizacji, to znaczy 
naruszające prowadzenie procesów; 
zz procesy są w określonym stopniu i zakresie podatne 

na zdarzenia zakłócające; 
zz określone zasoby są newralgiczne dla utrzymania 

procesów; 
zz organizacja może ponosić prawną odpowiedzialność 

za konsekwencje naruszenia procesów lub zasobów . 
Trzeba też podkreślić, że cechy zasobów mogą 

lec u podstaw występowania zdarzeń zakłócających . 
Zwłaszcza dotyczy to specyfiki zasobów ludzkich oraz 
skomplikowania systemów informatycznych i uzależnie-
nia wielu procesów od tych zasobów i systemów . 

Kryteria zaproponowanej w tabeli 1 klasyfikacji od-
noszą się do trzech elementów przejawiania się ryzyka: 
zz charakteru poszczególnych procesów realizowanych 

w organizacji; 
zz rodzajów zagrożeń, które mogą oddziaływać zakłó-

cająco na procesy; 
zz podatności na zagrożenia: organizacji procesów 

oraz poszczególnych rodzajów zasobów niezbędnych do 
prowadzenia tych procesów [10] . 

Kwestię procesów ujęto w klasycznym podziale na 
procesy podstawowe, pomocnicze i zarządzania [2] . 
Równocześnie ogół procesów potraktowano jako re-
prezentację czynników wewnętrznego zorganizowania, 
uzupełniając je o kategorię czynników zewnętrznych 
związanych z oddziaływaniem otoczenia na organizację . 

W tym układzie zagrożenia – jako przejawy ryzy-
ka – potencjalnie oddziałują na organizację jako ca-
łość (a wtedy ujmowane są jako czynniki działające 
z zewnątrz, to jest z otoczenia) lub na poszczególne 
kategorie procesów (podstawowych, pomocniczych, za-
rządzania) . W odniesieniu do oddziaływania otoczenia 
na całość organizacji oraz w odniesieniu do procesów 
podstawowych, z uwzględnieniem zagrożeń i podatno-
ści, wskazano kompleksowe rodzaje ryzyka . Natomiast 
w odniesieniu do procesów pomocniczych oraz do ro-
dzajów zasobów przyjęto założenie, że procesy te pole-
gają na udostępnianiu zasobów komórkom organizacyj-
nym prowadzącym procesy podstawowe . Analogicznie 
przyjęto, że procesy zarządzania bazują na swoistej 
wartości dodanej do zasobów, jaką jest zorganizowanie 
wewnętrzne przedsiębiorstwa, a więc na strukturze or-
ganizacyjnej i uporządkowanych relacjach między ko-
mórkami różnych szczebli . ,
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Kwestię podatności organizacji na zagrożenia w rela-
cji do procesów pomocniczych i zarządzania odniesiono 
do postulowanych cech systemu idealnego [7]: skutecz-
ności, efektywności, racjonalności, bezpieczeństwa, po-
wtarzalności . 

Wskazane w tabeli 1 rodzaje ryzyka mają następu-
jący charakter (opis podano w układzie P – przyczyna,  
M – mechanizm realizowania, S – skutki, E – przy-
kłady) . 

Ryzyko katastrof naturalnych: P – naturalne, przy-
rodnicze . M – opisany  przez nauki przyrodnicze . S – od 
przyrodniczych (zmiany w środowisku naturalnym), przez 
społeczne, po dotyczące pojedynczych osób, podmiotów 
czy lokalizacji . E – trzęsienie ziemi, powódź, huragan, 
rozległy pożar, nawalne opady deszczu, gradu, śniegu . 

Ryzyko terroryzmu: P – społeczne i psychologicz-
ne . M – opisany przez nauki społeczne . S – od społecz-
nych po dotyczące pojedynczych osób, podmiotów czy 
lokalizacji . E – napad, porwanie, szantaż . 

Ryzyko zewnętrznego zakłócenia funkcjonalne-
go środowiska pracy: P – zewnętrzne wobec funk-
cjonowania organizacji, często nieznane organizacji . M 
– bez bezpośredniego związku z normalną działalnością 
organizacji, odcinający ją jednak od powiązań zewnętrz-
nych . S – niedestrukcyjne ograniczenie możliwości 
normalnego działania . E – brak dostępu do siedziby 
spowodowany demonstracja uliczną . 

Ryzyko wewnętrznego zakłócenia funkcjonal-
nego środowiska pracy: P – zaniedbania w zakresie 
stosunków i warunków pracy . M – zerwanie relacji we-
wnętrznych (między komórkami lub stanowiskami) wa-
runkujących przebieg procesów w organizacji . S – niede-
strukcyjne ograniczenie możliwości pełnej normalnej reali-
zacji funkcji organizacji . E – strajk, wypadek pracownika . 

Ryzyko zakłócenia fizycznego środowiska pra-
cy: P – niedostatek zabezpieczeń przed czynnikami 
oddziaływania na środowisko pracy . M – przekroczenie 
granic tolerancji . S – ograniczenie możliwości normal-
nej pracy w odniesieniu do pracowników lub urządzeń 
o specjalnych wymaganiach . E – za wysoka temperatu-
ra z powodów pogodowych lub awarii technicznej .  

Ryzyko zakłócenia technicznego środowiska 
pracy: P – zużycie lub wada ukryta . M – postępują-
ce pogarszanie parametrów jakościowych lub nagłe ich 
przekroczenie . S – ograniczenie możliwości normalnej 
pracy . E – awaria urządzenia . 

Ryzyko zakłócenia informatycznego środowi-
ska pracy: P+M+S – analogicznie do ryzyka zakłóce-
nia technicznego środowiska pracy, specyficzne przy-
padki ryzyka technicznego związane z systemami infor-
matycznymi . E – awaria komputera . 

Ryzyko braku kompetencji: P – niewłaściwy dobór 
pracownika do zadań lub nienadążanie pracownika za 
dynamiką wyzwań zawodowych . M – nieprofesjonalna 
ocena przesłanek działania lub podejmowania decyzji . 
S – błędne działania lub decyzje o skutkach prawnych, 
materialnych, finansowych, reputacyjnych . E – nieświa-
domie błędne lub pochopne działanie pracownika . 

Ryzyko braku rezerw osobowych: P – niewła-
ściwe planowanie zadań i zasobów . M – stopniowe lub 
nagłe wyczerpanie potrzebnej obsady osobowej . S – nie-
możność pełnego wykonywania zadań . E – nieoczekiwa-
na absencja, niemożność wykonania wszystkich zadań . 

Ryzyko fluktuacji kadr: P – niewłaściwe warun-
ki pracy, niewłaściwa ocena sytuacji na rynku pracy . 
M – poszukiwanie przez pracowników innego miejsca 
zatrudnienia . S – niemożność zapewnienia odpowied-
niej jakości lub rozmiaru, lub wydajności wykonywanej 

Tab. 1. Autorska propozycja klasyfikacji rodzajów ryzyka operacyjnego
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Ryzyko katastrof naturalnych  
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Ryzyko zewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy (na przykład brak dostępu do siedziby)

Procesy

podsta-
wowe

Ryzyko zakłócenia fizycznego środowiska pracy (na przykład za wysoka temperatura)
Ryzyko wewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy (na przykład strajk, wypadek)

Ryzyko zakłócenia technicznego (pozainformatycznego) środowiska pracy (na przykład awaria klimatyzacji)
Ryzyko zakłócenia informatycznego środowiska pracy (na przykład awaria komputera)
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Postulaty organizacji idealnej (jako wyraz celu zarządzania)

Skuteczny 
Efektywny 
(optymalny 

organizacyjnie) 

Racjonalny 
(optymalny 
kosztowo)

Bezpieczny Powtarzalny

Zasoby 
osobowe

Ryzyko braku 
kompetencji

Ryzyko braku 
rezerw osobowych

Ryzyko 
fluktuacji 

kadr

Ryzyko relaty-
wizmu inter-

pretacji Ryzyko rutyny 
(skostnienia)

Ryzyko złej 
woli

Zasoby 
materialne

Ryzyko braku 
funkcjonalności

Ryzyko braku 
rezerw materialnych

Ryzyko ubocz-
nych skutków

Ryzyko zuży-
wania się

Zasoby 
finansowe

Ryzyko nietrafno-
ści wydatków Ryzyko nadmiernych wydatków Ryzyko wyczerpania środków

Zasoby 
informacyjne

Ryzyko braku 
pełnej treści

Ryzyko nienadążania 
za rozwojem

Ryzyko niedo-
stępności

Ryzyko znie-
kształcenia

Procesy 
zarządza-

nia

Zorganizowa-
nie

Ryzyko incydentu 
(awarii)

Ryzyko braku potencjału 
organizacyjnego

Ryzyko pry-
matu bezpie-
czeństwa nad 
skutecznością

Ryzyko braków

Źródło: [8] . 
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pracy . E – nieoczekiwana dymisja, zmiany obsady 
częstsze niż okres potrzebny na opanowanie zadań na 
stanowisku pracy . 

Ryzyko relatywizmu interpretacji: P – brak jed-
noznacznej komunikacji lub niedostatek informacji . M 
– działania rozpoczynane z pozycji obiektywnie właści-
wych, ale prowadzone w kierunku lub w sposób nieod-
powiedni . S – działania nieadekwatne do obiektywnych 
okoliczności . E – nieświadomie błędne lub pochopne 
wykonanie polecenia . 

Ryzyko złej woli pracownika: P – niewłaściwy 
pod względem etycznym dobór pracowników do odpo-
wiedzialnych zadań . M – wykorzystanie uprawnień sta-
nowiska pracy lub niedostatecznej ochrony/kontroli do 
działań sprzecznych z interesem pracodawcy . S – straty 
materialne lub reputacyjne w działalności pracodawcy . 
E – rozmyślnie niepoprawne działanie pracownika, 
sprzeniewierzenie powierzonych środków . 

Ryzyko rutyny (skostnienia): P – długotrwałe wy-
konywanie tych samych zadań lub czynności . M – stop-
niowe wykształcanie działania odruchowego . S – działa-
nie odruchowe w sytuacji, która wymaga postępowania 
szczególnego . E – kierowca jadący „na pamięć” mimo 
zmiany zasad ruchu . 

Ryzyko braku funkcjonalności: P – granice funk-
cjonalności organizacji . M – ujawnienie rzeczywistego 
charakteru nowego zadania, pozornie podobnego do 
poprzednich . S – niemożność wywiązania się z zada-
nia . E – przyjęcie zamówienia, które na pewnym etapie 
realizacji nie może być kontynuowane . 

Ryzyko braku rezerw materialnych: P – nie-
właściwe planowanie zadań i zasobów . M – brak zaso-
bów stwierdzony już w trakcie wykonywania zadania . 
S – niemożność wywiązania się z zadania . E – nieocze-
kiwany brak komponentów w produkcji . 

Ryzyko ubocznych skutków: P – niedostateczna 
znajomość kontekstu zadania . M – działanie powoduje 
dodatkowe i niekoniecznie od razu jawne efekty o nie-
korzystnym charakterze . S – straty materialne lub re-
putacyjne i odpowiedzialność za straty stron trzecich . 
E – nieoczekiwany szkodliwy efekt planowej działalności . 

Ryzyko zużywania się: P – ograniczona trwałość 
poszczególnych zasobów . M – zużywanie się zasobów 
prowadzące do przekroczenia granic tolerancji . S – nie-
możność wywiązania się z zadania . E – utrata parame-
trów urządzenia wytwórczego . 

Ryzyko nietrafności wydatków: P – brak kom-
petencji lub błędna ocena przesłanek decyzji . M – nie-
profesjonalna ocena przesłanek decyzyjnych . S – straty 
jako wynik błędnych decyzji . E – chybiona inwestycja . 

Ryzyko nadmiernych wydatków: P – brak kompe-
tencji lub błędna ocena przesłanek decyzji . M – niepro-
fesjonalna ocena przesłanek decyzyjnych . S – zawyżony 
poziom wydatków . E – błąd w negocjacjach handlowych . 

Ryzyko wyczerpania środków: P – niewłaściwe 
planowanie zadań i zasobów finansowych . M – w toku 
działania zasoby finansowe są wyczerpywane bez możli-
wości odpowiednio szybkiego ich uzupełnienia . S – utra-
ta płynności . E – niemożność dokonania zakupu . 

Ryzyko braku pełnej treści informacji: P – brak 
kompetencji lub brak dostępu do właściwych źródeł 
informacji . M – brak informacji w toku podjętego dzia-
łania wymagającego takiej informacji . S – niemożność 
wywiązania się z zadania . E – niepełna dokumentacja 
projektowa . 

Ryzyko nienadążania informacji za rozwojem: P 
– brak kompetencji lub niedostatki w aktualizacji infor-
macji . M – brak aktualnej informacji w toku podjętego 

działania wymagającego takiej informacji . S – niemożność 
wywiązania się z zadania lub wykonanie go w warun-
kach niepełnej informacji . E – projekt inwestycji na te-
renie, który właśnie został przeznaczony na inne cele . 

Ryzyko niedostępności informacji: P – brak do-
stępu do właściwych źródeł informacji . M – brak infor-
macji w toku podjętego działania wymagającego takiej 
informacji . S – niemożność wywiązania się z zadania 
lub wykonanie go w warunkach niepełnej informacji . 
E – niedostępność informacji od konkurentów rynkowych . 

Ryzyko zniekształcenia informacji: P – brak do-
statecznych kompetencji . M – błędne interpretowanie 
informacji . S – zła lub ograniczona jakość działania . 
E – prognozy ekonomiczne . 

Ryzyko incydentu (awarii): P – podatności w zor-
ganizowaniu działania lub w zasobach organizacji .  
M – interakcja zagrożeń dla prawidłowego działania z po-
datnościami . S – niemożność utrzymania dotychczasowej 
organizacji działania . E – awaria linii produkcyjnej . 

Ryzyko braku potencjału organizacyjnego: 
P – brak dostatecznych kompetencji w zakresie organizacji 
i zarządzania . M – niewłaściwe planowanie zadań i zaso-
bów . S – niemożność lub ograniczona zdolność do wywią-
zania się z zadania . E – zakłócenia w złożonym projekcie . 

Ryzyko prymatu bezpieczeństwa nad skuteczno-
ścią: P – formalizm w interpretacji przepisów i standar-
dów dobrych praktyk . M – coraz staranniejsze przestrze-
ganie reguł formalnych ograniczających działanie dopro-
wadza do ograniczania, a nawet sparaliżowania tego dzia-
łania . S – nieefektywne działanie . E – strajk „włoski” . 

Ryzyko braków: P – niewłaściwa organizacja działa-
nia (obejmująca także nieodpowiednie zasoby) . M – działal-
ność jest nieustabilizowana, nieprecyzyjnie zorganizowa-
na, korzysta z niepewnych zasobów . S – wyniki działania 
nie uzyskują oczekiwanych parametrów jakościowych . 
E – wadliwy wyrób . 

dr inż . Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Zakład Informatyki Gospodarczej 

Wydział Zarządzania  
Politechniki Warszawskiej
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22 przeglàd

problemy badania procesów 
transferu technologii 

Joanna Wiśniewska

wprowadzenie 

osnące znaczenie wiedzy i technologii 
w rozwoju poszczególnych podmiotów go-
spodarczych, regionów czy krajów stwarza 

konieczność monitorowania i analizowania procesów 
ich tworzenia, pozyskiwania i upowszechniania, mię-
dzy innymi w celu oceny skuteczności realizowanych 
strategii działania czy doboru właściwych narzędzi 
wsparcia . Realizacja tego typu zadań wymaga po-
sługiwania się właściwymi miernikami i metodami 
badań, umożliwiającymi poprawny (z uwagi na sfor-
mułowany problem i zakres badania) przebieg proce-
sów: zbierania, przetwarzania i analizy danych em-
pirycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników .  

Zauważyć należy, że choć na świecie od wielu lat 
prowadzone są prace nad stworzeniem kompleksowej 
metodologii w zakresie nauki, techniki i innowacji 
(N–T–I), to nadal istnieje potrzeba rozwoju w tym 
zakresie, zwłaszcza że dla wielu grup zagadnień nie 
opracowano kompleksowego, standardowego instru-
mentarium metodycznego . Statystyka N+T+I, mimo 
podejmowania istotnych wysiłków w kierunku stwo-
rzenia spójnego systemu metodologicznego, w dal-
szym ciągu jest raczej luźnym zbiorem zróżnicowa-
nych obszarów i tematów prac metodologicznych czy 
analitycznych niż spójną, scentralizowaną dyscypli-
ną . Próby klasyfikacji statystyki N+T+I1) dowodzą, 
że wydzielane w ten sposób grupy nie pokrywają 
całego jej obszaru . Sytuacja taka występuje między 
innymi w zakresie zagadnień związanych z proce-
sami transferu technologii, w przypadku których 
dotychczasowe badania były prowadzone na pod-
stawie wybranych elementów istniejącego systemu 
monitorowania innowacyjności, a nie kompleksowej, 
specjalistycznej metodologii . 

procesy transferu technologii  
w systemach metodologicznych sfery n–t–i 

śród licznych istniejących zbiorów proce-
dur metodologicznych, wykorzystywanych 
do prowadzenia obserwacji w sferze N–T–I, 

określoną przydatność w analizie szeroko rozumia-
nych procesów transferu technologii (z uwagi na 
uwzględnianie wybranych aspektów badanych zja-
wisk) wykazują: 
zz statystyka innowacji przygotowywana na podsta-

wie metodologii Oslo2), 
zz metodologia bilansu płatniczego w dziedzinie 

techniki (TBP)3),
zz statystyka sektorów i produktów wysokiej tech-

niki4), 

zz metodologia tak zwanej statystyki społeczeństwa 
informacyjnego5), 
zz statystyka patentów6) .   
Metodologia Oslo stanowi obecnie powszechnie 

przyjęty międzynarodowy standard w zakresie bada-
nia innowacyjności w przemyśle i usługach . Zgodnie 
z obowiązującą wersją Oslo Manual do działalności 
innowacyjnej zaliczyć można między innymi zakup 
gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług 
technicznych (tak zwana technologia niematerialna), 
jak również nabycie tak zwanej technologii material-
nej, to znaczy innowacyjnych maszyn i urządzeń, 
niezbędnych do wdrożenia nowych procesów lub pro-
dukcji nowych wyrobów, stanowiące formy transferu 
technologii . Z tego względu niektóre statystyki przy-
gotowane na podstawie standardów Oslo można wy-
korzystać do monitorowania określonych aspektów 
procesów transferu technologii . 

TBP odzwierciedla międzynarodowy przepływ 
własności przemysłowej i know-how . Wskaźniki TBP 
tworzy się z myślą o mierzeniu międzynarodowej 
dyfuzji myśli technicznej w postaci niematerialnej 
(disembodied technology)7) . Dane TBP obejmują jedy-
nie międzynarodową dyfuzję myśli technicznej w po-
staci niematerialnej, pomijając inne formy transferu 
technologii: import maszyn, urządzeń i produktów, 
tak zwaną odwróconą inżynierię oraz przepływ ludzi 
(zatrudnianie zagranicznych specjalistów, kontakty 
zawodowe, współpracę techniczną, szkolenia itd .) . 

Z kolei statystyka sektorów i produktów wysokiej 
techniki obejmuje dwa zasadnicze podejścia (sekto-
rowe i produktowe), które zakładają występowanie 
między innymi takich cech, jak: wysoki udział kosz-
tów przeznaczanych na sferę B+R, krótki cykl życia 
wyrobów i procesów, szybka dyfuzja innowacji tech-
nologicznych, rosnące zapotrzebowanie na wysoko 
kwalifikowany personel itp . Z uwagi na fakt, że jed-
nym z podstawowych wskaźników jest w tym przy-
padku wartość eksportu wyrobów wysokiej techniki 
w stosunku do eksportu ogółem, która traktowana 
jest jako wskaźnik odzwierciedlający zdolność gospo-
darki danego kraju do absorbowania nowej wiedzy 
naukowo-technicznej będącej rezultatem działalności 
B+R, metodologia ta może być w pewnych aspek-
tach wykorzystywana do diagnozy procesów transfe-
ru technologii obserwowanych w skali makro . 

Metodologia statystyczna społeczeństwa informa-
cyjnego koncentruje się na pomiarze popytu, poda-
ży oraz wykorzystywaniu technologii ICT . Jej celem 
jest między innymi szacowanie wpływu ICT na roz-
wój gospodarczy, zdolność wdrażania i rozwoju ICT, 
ocena powszechności wykorzystania tej technologii 
(zakresu i poziomu dyfuzji) przez przedsiębiorstwa, 
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,

administrację i gospodarstwa domowe8) . Ograniczony 
zakres przedmiotowy, wyrażający się poprzez zawęże-
nie zakresu obserwacji do jednego typu technologii 
(ICT), sprawia, że tego rodzaju narzędzia badawcze 
posłużyć mogą tylko do diagnozy procesów transferu 
jedynie tej technologii . 

Statystyka patentów służy do budowy wskaźników 
gospodarki, nauki, technologii, innowacji, powiązań 
N+T, dyfuzji B+R, zgodności pomiędzy strukturami 
nauki, techniki i gospodarki, które mają odpowie-
dzieć na pytania dotyczące między innymi opisu 
specjalizacji technologicznej kraju oraz (często w po-
wiązaniu z innymi źródłami informacji statystycznej, 
jak na przykład bibliometria, wskaźniki N–T–I itd .) 
służyć jako podstawa oceny tendencji rozwoju nauki 
i techniki, potencjału gospodarczego i społecznego 
N–T i oceny krajowego systemu innowacji . Na przy-
kład w Polsce ze wskaźników patentowych korzysta 
się w ocenie realizacji celów projektów w Progra-
mie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka 2007–
2013”, priorytet 1 – „Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii”9) . 

Oprócz wspomnianych procedur metodologicz-
nych, dość powszechnie stosowanych w wielu kra-
jach na świecie, istnieją procedury monitorowa-
nia wybranych aspektów z obszaru N–T–I, które 
stosowane bywają na mniejszą skalę lub pozostają 
w początkowej fazie rozwoju . Do tego grona zaliczyć 
można na przykład tak zwaną metodologię Bogota 
i tak zwane wskaźniki RICyT10), które są instrumen-
tami służącymi do pomiaru oraz analizy działalno-
ści w obszarze N–T w Ameryce łacińskiej . Dla ob-
serwacji procesów transferu technologii znaczenie 
mogą mieć w tym przypadku tak zwane wskaźniki 
rozproszenia, włączone w skład tej metodologii . 

W nielicznych krajach (Wielka Brytania, Austra-
lia, Stany Zjednoczone) podejmowane były badania 
w obszarze transferu technologii z nauki do gospo-
darki oraz komercjalizacji badań naukowych . Nie-
stety te próby badawcze nie spowodowały również 
wypracowania spójnej metodologii11) . 

Procesy transferu technologii pozostają w określo-
nych relacjach ze zjawiskiem umiędzynarodowienia 
B+R i innowacji . W tym przypadku istniejące zasady 
i system statystyki globalizacji B+R nie pozwalają na 
jego pomiar w sposób odpowiedni do rangi i nowo-
ści . Jak dotąd, metodologiczne kwestie globalizacji 
B+R i technologii znajdowały pewne miejsce w pod-
ręczniku OECD Handbook on Economic Globalisa-
tion Indicators (2005) . 

mierniki transferu technologii 

rowadzenie prac badawczych poza konieczno-
ścią posługiwania się odpowiednią metodo-
logią wymaga gromadzenia wielu różnorod-

nych informacji pozwalających analizować i oceniać 
rozpatrywane problemy na podstawie odpowiednich 
mierników . 

Ogół mierników transferu technologii, podobnie 
jak mierniki w sferze N+T+I, można podzielić na 
trzy podstawowe grupy obejmujące: 

 z wskaźniki na wejściu – to znaczy charaktery-
zujące zasoby i wysiłki (zwłaszcza różnego rodzaju 
koszty i wydatki) związane z rozpoznaniem i pozy-
skaniem technologii, 

 z indykatory efektów i wpływu procesów transfe-
ru – pozwalające ocenić rezultaty podjętych działań 
i traktujące proces transferu jako swoistą inwestycję 
w przedsiębiorstwie, 

Tab. 1. Mierniki procesów transferu technologii

Obszar i zakres pomiaru Przykładowe mierniki

Mierniki na wejściu (input indicators)

Potencjał absorpcyjny:

1 . Aktywność B+R 

Koszty działalności B+R; intensywność B+R (wydatki na B+R/przychody ze 
sprzedaży ogółem); poziom inwestycji B+R; ciągłość działań w obszarze B+R; 
posiadanie laboratoriów badawczych 

2 . Wiedza pierwotna organizacji 
i doświadczenie personelu 

Struktura zatrudnienia według wykształcenia; udział naukowców i inżynierów 
w ogólnym zatrudnieniu; wydatki na szkolenia personelu 

3 . Struktura organizacyjna i praktyki 
w zakresie zarządzania kadrami 

Istnienie systemu zarządzania kadrami i wiedzą; struktury organizacyjne 
ułatwiające proces komunikowania, systemy motywacyjne, istnienie i rola 
pośredników (gatekeepers) wymiany wiedzy

Pozyskanie i adaptowanie technologii

Wydatki na zakup gotowej wiedzy (tak zwanej technologii niematerialnej – 
disembodied technology) w postaci: patentów, licencji, know-how, wyników 
prac B+R, usług technicznych oraz nabycie technologii materialnej (embodied 
technology) – maszyn, urządzeń technicznych, specjalistycznej aparatury, linii 
technologicznych itp .)  

Potencjał technologiczny dawcy Liczba patentów, stopień innowacyjności posiadanych technologii 

Efektywność procesów transferu
Przychody (dochody) ze sprzedaży technologii, zmiany w obrębie: produktywności, 
wydajności pracy, technicznego uzbrojenia, kosztów wytwarzania, udział w rynku, 
zmiany struktury zatrudnienia 

Mierniki przebiegu i rozproszenia (diffusion indicators)

Zakres i tempo procesu dyfuzji
Frakcja firm, stopa rozpowszechnienia, bezwzględna (względna) wielkość (wartość) 
produkcji (sprzedaży) wytworzonej przy użyciu nowej technologii, stopa imitacji, 
poziom penetracji, półokres trwania absorpcji (eliminacji), opóźnienie czasowe  

Źródło: opracowanie własne . 
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 z mierniki przebiegu (rozproszenia) – zmierzające 
do ustalenia zakresu (przedmiotowego, podmiotowe-
go, przestrzennego) i tempa dokonywanego transferu . 

Przegląd badań empirycznych w zakresie procesów 
transferu technologii, realizowanych w różnych dzie-
dzinach działalności i na różnych rynkach, dowodzi, 
że podobnie jak w przypadku metodologii nie wypra-
cowano, jak dotąd, odpowiedniego, uniwersalnego ze-
stawu mierników, który pozwalałby na wszechstronną 
ocenę tych procesów . Podejmowane próby badawcze 
zwykle skupiają się na wybranych aspektach trans-
feru (na przykład określonej fazie, płaszczyźnie czy 
mechanizmie procesu rozprzestrzeniania), do analizy 
których wykorzystuje się określone wskaźniki bez-
pośrednio lub pośrednio pozwalające dokonać ocen . 
Przykładowe mierniki możliwe do zastosowania w ba-
daniach empirycznych prezentuje tabela 1 .  

Zwrócić należy uwagę na trudności pomiaru 
niektórych aspektów transferu technologii, co jest 
wynikiem złożoności tych procesów . Z określonymi 
trudnościami wiąże się na przykład kwestia pomia-
ru potencjału absorpcyjnego czy efektów transferu 
technologii, które mają związek ze zmianami organi-
zacyjnymi, systemem zarządzania kadrami, kapita-
łem intelektualnym, systemem wymiany wiedzy itp . 

Na przykład pomiar kapitału ludzkiego, będącego 
zarazem czynnikiem zdolności absorbowania nowej 
technologii, jak i w przypadku wystąpienia w nim 
określonych zmian – efektem procesów transferu 
technologii, jest zadaniem z metodologicznego punk-
tu widzenia skomplikowanym . Wśród wielu powo-
dów takiej sytuacji, poza zróżnicowanym pojmowa-
niem tej kategorii i brakiem jednoznacznie zdefinio-
wanych czynników go określających, wymienia się12):  

 z niską przejrzystość kosztów pracy, co jest następ-
stwem ich struktury, 

 z problem pomiaru (braku obiektywnych kryteriów 
i ujednoliconych sposobów analizy) zdolności pro-
dukcyjnych, obejmujących wiedzę, zdolności, a także 
umiejętności nabyte w trakcie szkoleń oraz doświad-
czenia w pracy, 

 z trudność wyceny kwalifikacji i nadania im okre-
ślonej wartości ekonomicznej, co ma związek z okre-
ślonymi ograniczeniami w oszacowaniu korzyści wy-
nikających ze wzrostu kwalifikacji personelu dokonu-
jącego się zarówno w sposób ciągły, jak i skokowy13) .  

W takich przypadkach istniejący potencjał czy 
uzyskane efekty są kategoriami wprost trudno mie-
rzalnymi, przynajmniej w klasycznym rozumieniu 
pomiaru . Z tego powodu dość często konieczne jest 
stosowanie mierników pozwalających jedynie w spo-
sób pośredni ocenić wybrane aspekty transferu . Jak 
wskazują podejmowane badania empiryczne, bardzo 
duże znaczenie mają w analizach tego typu proce-
sów mierniki o charakterze jakościowym . 

Osobną kwestię stanowią trudności w pozyskaniu 
danych do prowadzenia analiz procesów transferu 
technologii . Problemem jest nie tylko niechęć do 
ujawniania informacji ze strony badanych podmio-
tów (które wiedzę taką traktują jako szczególnie 
„wrażliwą” z punktu widzenia konieczności jej ochro-
ny przed konkurencją), ale także brak odpowiednich 
statystyk czy dokumentacji umożliwiającej realiza-
cję badań . Prowadzi to dość często do konieczno-
ści łączenia danych pochodzących z różnych badań 
i baz danych (linking databases) w celu umożliwienia 
przeprowadzenia potrzebnych analiz . 

podsumowanie 

rocesy transferu technologii leżą w tym ob-
szarze, dla którego, jak dotąd, nie stworzono 
odrębnej metodologii badawczej . Z przeglądu 

badań empirycznych, podejmowanych głównie w od-
niesieniu do działalności przemysłowej, wynika, że na 
potrzeby gromadzenia i budowy baz danych zwykle 
adaptowane bywają wybrane metody, funkcjonujące 
w obrębie wymienionych systemów metodologicznych 
(na przykład badanie ankietowe) . Z kolei do anali-
zy i interpretacji pozyskanych informacji wykorzy-
stywana bywa ogólna, statystyczno-ekonometryczna 
aparatura badawcza (na przykład modelowanie sta-
tystyczne czy ekonometryczne) czy analizy studium 
przypadku (case studies) . Zauważyć również należy, 
że złożoność i wieloaspektowość procesów transferu 
technologii, powodujące niezbędność diagnozowania 
tych procesów w wielu różnych kierunkach, sprawia, 
że niektórzy badacze korzystają z innych (uniwersal-
nych lub specyficznych) metod analizowania określo-
nych problemów, na przykład benchmarkingu, mode-
lu akceptacji technologii F .D . Davisa (TAM), modelu 
tak zwanej sceny innowacji i wielu innych14) . 

Badanie procesów transferu technologii jest zada-
niem skomplikowanym i wielokierunkowym . Uwzględ-
niając jedynie ekonomiczny wymiar wspomnianych 
procesów, prace badawcze mogą być prowadzone 
w kierunku wykrycia mechanizmów, zakresu, tempa 
i determinant transferu technologii, jak również 
osiągniętych efektów i towarzyszących im skutków . 
Z uwagi na różnorodne mechanizmy i płaszczyzny 
transferu (wewnątrzregionalny, międzyregionalny, 
krajowy, międzynarodowy, sektorowy, międzysek-
torowy, wewnętrzny, zewnętrzny) skala prac anali-
tycznych przybiera wymiar makro-, mezo- bądź mi-
kroekonomiczny . Odpowiedni dobór czy konstrukcja 
metod i mierników są determinowane w każdym 
przypadku celem badania i możliwościami w za-
kresie gromadzenia informacji . Brak wypracowa-
nych w tym zakresie standardów metodologicznych 
w istotny sposób utrudnia prowadzenie takich ana-
liz i często uniemożliwia porównywanie osiąganych 
wyników . Z tego powodu konieczne wydaje się zin-
tensyfikowanie prac nad wypracowaniem spójnej 
metodologii w tym zakresie .  

dr Joanna Wiśniewska
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego  

PRZYPISY 
1) Na przykład Eurostat dzieli ją na statystykę: B+R, GBOARD, 
innowacji, patentów, zasobów ludzkich dla nauki i techniki, wyso-
kiej techniki oraz usług opartych na wiedzy . 
2) Szerzej aktualnie obowiązującą trzecią wersję metodologii Oslo 
prezentuje: Podręcznik Oslo . Zasady gromadzenia i interpretacji da-
nych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008 
(wydanie polskie) . 
3) Zasady metodologiczne zostały zawarte w opracowaniu: Proposed 
Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance 
of Payments Data (TBP Manual), OECD, Paris 1990 .  
4) Opis metodologii w tym zakresie zawarty jest w opracowaniu: 
Revision of High-Technology Sector and Product Classification, 
OECD STI Working Paper 1997/2 .  
5) Por . A Guide for Information Society Measurement and Analysis, 
OECD, Paris 2005 .  
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6) Metodologia w tym przypadku zawarta jest w opracowaniu: The 
Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent 
Data as Science and Technology Indicators . Patent Manual, OECD, 
Paris 1994 . Zauważyć należy, że w 2008 r . trwały intensywne prace 
nad przygotowaniem drugiego, znacznie zmienionego wydania tego 
podręcznika .  
7) Do bilansu płatniczego w zakresie technologii zalicza się transak-
cje związane z: patentami (zakup, sprzedaż), licencjami, know-how 
(nieopatentowanym), wzorami użytkowymi i przemysłowymi, zna-
kami towarowymi (w tym zezwoleniami na ich używanie), usługa-
mi technicznymi, a także finansowanie przemysłowej działalności 
B+R poza granicami kraju . Pomija się natomiast pomoc handlową, 
finansową, menedżerską i prawną, reklamę, ubezpieczenia, tran-
sport, filmy, nagrania, materiały objęte prawem autorskim, projek-
ty oprogramowania . A zatem, aby transakcja została włączona do 
TBP musi mieć charakter międzynarodowy (obejmować partnerów 
z różnych krajów) i komercyjny (kupno-sprzedaż) oraz musi doty-
czyć techniki w postaci niematerialnej . Dane na temat bilansu płat-
niczego w dziedzinie technologii z poszczególnych krajów można 
gromadzić na drodze specjalnych badań statystycznych, jednakże 
częściej są one gromadzone na podstawie istniejącej dokumentacji 
prowadzonej przez banki centralne, urzędy kontrolujące obrót de-
wizowy itp . Por . J . KOZłOWSKI, Statystyka nauki, techniki i inno-
wacji w krajach UE i OECD . Stan i problemy rozwoju, Departament 
Strategii i Rozwoju Nauki MNiSW, Warszawa 2008, s . 56 .  
8) Por . A . ŻOłNIERSKI (red .), Innowacyjność 2006 . Stan innowa-
cyjności, metody wspierania, programy badawcze . Raport o stanie 
innowacji w Polsce, PARP, Warszawa 2006, s . 173 .  
9) Por . J . KOZłOWSKI, Statystyka nauki…, op . cit ., s . 37–38 . 
10) RICyT (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecno-
logia) – iberoamerykańskie wskaźniki wykorzystywane w analizie 
sfery B+R .  
11) W tym przypadku prowadzone badania odnosiły się między in-
nymi do procesów transferu technologii z publicznego sektora B+R 
do biznesu . Zob . na przykład: Second Annual Survey of Knowledge 
Transfer Activities in Public Sector Research Establishments, Techno-
polis 2006; zasoby internetowe: http .//www .technopolis-group .com/ 
resources/downloads/reports/516_2005_PSRE_Report .pdf; G .A . 
CRESPI, A . GENUENKA, L .J .J . NESTA, Labour Mobility of Aca-
demic Inventors . Career Decision and Knowledge Transfer (2005), 
http://ideas .repec .org/p/sru/ssewps/139 .html

12) Zob . T . PAKULSKA, Podatność innowacyjna Polski na napływ 
zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, „Monografie 
i Opracowania” nr 536, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2005, s . 119–120 . 
13) Pewną niedoskonałą próbą wyceny kwalifikacji odzwierciedlającą 
ich zróżnicowanie jest dywersyfikacja wynagrodzenia pracowników . 
14) Benchmarking jako metodę przydatną w badaniu procesów 
transferu technologii wykorzystał między innymi A .D . Heher . 
Zob . A .D . HEHER, Implications of International Technology 
Transfer Benchmarks for Developing Countries, „International 
Journal of Technology Management and Sustainable Develop-
ment” 2005, vol . 4, no . 3 . Metoda ta jest również dość często 
wykorzystywana w ocenie poziomu gotowości do funkcjonowa-
nia w warunkach nowej gospodarki (e-gospodarki) na potrzeby 
tworzenia na przykład tzw . e-readiness . Zob . Z . PASTUSZAK, 
Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicz-
nego w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 2007, s . 113–129 . 
Analiz na bazie modelu TAM dokonywało wielu autorów, na 
przykład: J . LU, C .S . yU, C . LIU, J .E . yAO, Technology Accep-
tance Model for Wireless Internet, „Internet Research: Electro-
nic Networking Applications and Policy” 2003, vol . 13, no . 3, 
s . 206–222; T . DAHLBERG, N . MALLAT, A . ööRNI, Trust En-
hanced Technology Acceptance Model: Consumer Acceptance of 
Mobile Payment Solutions . Tentative Evidence, Working Papers, 
Helsinki School of Economics, Helsinki 2004, s . 1–10; w Polsce  
Z . PASTUSZAK (Implementacja…, op . cit .) . Z kolei model sceny 
innowacji skonstruowany na bazie koncepcji Triple Helix wyko-
rzystuje A .H . Jasiński . Zob . A .H . JASIńSKI, Innowacje i transfer 
techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006 .  

Summary 
The main aim of the article is to introduce the methodological 
aspects of researching the processes of technology transfer (TT) . It 
is important to notice that there are neither special methodologi-
cal standards nor system of indicators to measure the technology 
transfer processes in any country . The main reason for such situ-
ation is probably a complexity of TT, which lead to some problems 
to research these processes . Therefore more efforts to create me-
thodological standards for TT is needed to be made .

W dziesiejszych czasach coraz większą rolę 
w zarządzaniu firmami odgrywają informacja 
i technologie informacyjne . Dzieje się tak, ponie-
waż  przetrwanie na konkurencyjnym rynku wy-
musza ciągłe zmiany zwiększające efektywność  
działania . Koncepcja organizacji wirtualnej jako 
koncepcja zarządzania wpisuje się w dokonujące 
się przeobrażenia w funkcjonowaniu firm i postę-
pującą globalizację .

Autor omówił nie tylko samą koncepcję organi-
zacji wirtualnej, lecz także procesy jej tworzenia, 
zarządzania nią oraz perspektywy jej rozwoju . 
Przedstawił w systematyczny sposób wiedzę teore-

tyczną oraz doświadczenia praktyczne w zakresie 
wykorzystania koncepcji organizacji wirtualnej .

Książka jest przeznaczona dla studentów i wy-
kładowców zarządzania w wyższych uczelniach róż-
nych typów oraz przedsiębiorców i menedżerów .

Dr Maciej Brzozowski jest adiunktem w Kate-
drze Systemów i Technik Zarządzania Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu . W ramach swojej  
pracy naukowej prowadzi badania w obszarze naj-
nowszych koncepcji i metod zarządzania . Realizo-
wał także wiele projektów doradczych z zakresu for-
mułowania strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz 
doskonalenia systemów zarządzania nimi .

Maciej Brzozowski

organizacja wirtualna 
polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2010
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finansowanie rozwoju 
innowacyjnego przedsiębiorstw  
– wyniki badania ankietowego

Małgorzata Dolińska

wprowadzenie

Polsce przedsiębiorstwa mają dostęp do wie-
lu źródeł finansowania ich rozwoju innowa-
cyjnego . Obecnie przeważają wśród nich środ-

ki własne . W najbliższych latach struktura finansowa-
nia innowacji w przedsiębiorstwach powinna zmieniać 
się zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego „In-
nowacyjna Gospodarka” (PO IG) na korzyść środków 
publicznych państwa, funduszy unijnych oraz nowocze-
snych form finansowania, takich jak venture capital 
(vC) czy aniołowie biznesu . W artykule przedstawiono 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na te-
mat finansowania rozwoju innowacyjnego przedsię-
biorstw w województwie lubelskim .

finansowanie innowacji  
w przedsiębiorstwach 

ożna wyróżnić wewnętrzne i zewnętrzne źródła 
finansowania innowacji . Wewnętrzne finan-
sowanie działalności innowacyjnej odbywa się 

z wykorzystaniem zasobów własnych przedsiębiorstwa, 
dostępnych dzięki wewnętrznemu tworzeniu kapitału 
oraz wtórnemu dopływowi środków finansowych . 
Wtórny dopływ środków finansowych uzyskuje się po-
przez spieniężenie majątku rzeczowego i finansowego 
(papiery wartościowe) lub też jest on dokonywany 
z odpisów amortyzacyjnych1) .  

Kapitały własne w finansowaniu zewnętrznym można 
pozyskiwać dzięki nowym wkładom właścicieli (w spółce 
akcyjnej) lub udziałom wspólników (w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością), kolejnym emisjom akcji, obli-
gacji, przyjęciu nowych wspólników do firmy . Kapitały 
obce w finansowaniu zewnętrznym pochodzą z takich 
źródeł, jak kredyty, pożyczki, fundusze unijne, leasing czy 
franchising . 

Środki na finansowanie rozwoju innowacyjnego 
przedsiębiorstw mogą pochodzić z funduszy unijnych do-
stępnych za pośrednictwem programów i działań realizo-
wanych, zgodnie z polityką innowacyjną Polski i Unii 
Europejskiej (UE), w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego oraz Regionalnych Programów Operacyj-
nych, i zgodnie z PO IG, którego cele i zadania zostały 
określone w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 
–2013 . Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” 
koncentruje się przede wszystkim na projektach siecio-
wych, wymagających współpracy między uczelniami, jed-
nostkami B+R, przedsiębiorstwami (w tym w ramach kla-
strów i parków naukowo-technologicznych) podczas two-
rzenia, wdrażania, promocji i sprzedaży innowacji . Pre-
miowane są w nim projekty aktywizujące bezrobotnych 

oraz motywujące osoby średnio i wysoko wykwalifikowa-
ne do poszerzania, wymiany i praktycznego wykorzysta-
nia wiedzy w innowacjach, z korzyścią dla gospodarki . 
Kolejnym kierunkiem aktywizacji działań innowacyj-
nych, wspieranym finansowo przez państwo oraz UE, 
jest promocja współpracy i przepływu wiedzy między 
nauką, sferą badań i rozwoju oraz przemysłem, a także 
realizacja ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych 
z wykorzystaniem funduszy vC2) . 

Ponadto firmy mogą uczestniczyć w projektach ba-
dawczych Programu Ramowego UE, które promują roz-
wiązania sfery badań i rozwoju zakończone wdrożeniem 
innowacji w praktyce gospodarczej, a także efekty 
współpracy w tym zakresie prowadzonej z partnerami 
z innych krajów członkowskich UE . Prace badawczo- 
-rozwojowe (B+R) mogą być także dofinansowywane 
z funduszy unijnych za pośrednictwem inkubatorów 
przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych . 

Nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój są zwią-
zane z opracowywaniem nowych i udoskonalonych roz-
wiązań w zakresie techniki i technologii, produktów, 
procesów (produkcyjnych, gospodarczych) oraz w sferze 
zarządzania przez własne zaplecze rozwojowe lub zaku-
pionych w innych, specjalizujących się w tym obszarze 
działalności, jednostkach . 

Efekty działań B+R mogą stanowić istotne źródło 
budowania specyficznych i unikatowych umiejętności 
przedsiębiorstwa, których skala zależy w dużej mierze 
od wielkości nakładów finansowych przeznaczanych  
na nie, zarówno przez państwo, jak i przez samo 
przedsiębiorstwo . Wśród czynników sprzyjających roz-
wijaniu działalności B+R w firmach szczególną rolę 
powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki dłu-
gotrwałej polityki rozwoju, w tym poprzez nowe roz-
wiązania finansowo-prawne zachęcające do inwestowa-
nia w badania naukowe3) . 

Poziom finansowania sfery B+R zależy obecnie od 
krajowego systemu innowacji, obejmującego różne insty-
tucje, rozwiązania, reguły zasilania i systemy zachęt 
finansowych (gwarancje, polityka kredytowa, ulgi itp .), 
a także od skojarzonych z nim regionalnych systemów 
innowacji, to jest sieciowych form współpracy i powią-
zań różnych instytucji oraz organizacji funkcjonujących 
w regionach4) . W finansowaniu innowacji uczestniczą 
fundusze inwestycyjne private equity (PE), zarządzające 
kapitałem pozyskanym od inwestorów i dokonujące 
inwestycji w spółki niepubliczne . W ramach tych fundu-
szy wyróżniamy grupę funduszy inwestujących w spółki 
wykorzystujące kapitał w celu finansowania ich rozwoju 
–  są to fundusze venture capital (vC) . Venture capital to 
kapitał wysokiego ryzyka inwestowany we wczesnych fa-
zach rozwoju firmy, a PE we wszystkich fazach jej cyklu 
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życia . Firmy udostępniające vC wnoszą do przedsiębior-
stwa, poza kapitałem, swoje doświadczenie, wiedzę i zna-
jomość nowoczesnych narzędzi zarządzania . Wpływają 
one również na sposób działania podmiotów, w które 
inwestują, tym samym ułatwiając im zdobycie trwałej 
przewagi konkurencyjnej, istotnej dla ich rozwoju na 
rynku oraz procesu tworzenia wartości dla właścicieli5) . 

Dodatkową korzyścią dla firm korzystających z ta-
kiej formy finansowania innowacji jest pomoc inwesto-
ra w zarządzaniu i dostępie do ukształtowanych przez 
niego powiązań rynkowych z partnerami w zakresie 
prowadzenia działalności innowacyjnej, także z po-
średnikami w przepływie wiedzy wykorzystywanej 
w innowacjach oraz ich sprzedaży na rynkach . Podsta-
wowym celem inwestowania w przedsięwzięcia inno-
wacyjne za pomocą vC jest zysk wynikający z przyro-
stu wartości firmy, który jest rezultatem osiągnięcia 
przez nią sukcesu rynkowego w wyniku komercjalizacji 
innowacji i pozytywnego przyjęcia ich na rynku .  

W finansowaniu innowacji mogą również uczestni-
czyć przedsiębiorcy (grupy osób) działający jako tak 
zwani aniołowie biznesu (business angels); są nimi oso-
by wywodzące się ze środowisk biznesu, dysponujące 
dużymi dochodami i znacznym prywatnym mająt-
kiem6) . Aniołowie biznesu angażują się osobiście w za-
rządzanie firmą, zapewniając jej na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju nie tylko środki finansowe, ale również 
wiedzę, doświadczenie oraz kontakty rynkowe, uła-
twiające wejście na rynek i utrzymanie się na nim .  

Obecnie najważniejszym mechanizmem finansowa-
nia i koordynowania badań i rozwoju technologii na 
szczeblu UE jest 7 . Program Ramowy w zakresie Ba-
dań i Rozwoju Technologicznego, realizowany w kra-
jach członkowskich UE w latach 2007–2013 . Działania 
na rzecz innowacji obejmują w tym programie: 
zz rozpoznawanie potrzeb ekonomicznych i technolo-

gicznych firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), oraz kierunków rozwoju rynków i technologii, 
zz tworzenie możliwości dostępu do prywatnych źródeł 

finansowania, w tym funduszy vC i aniołów biznesu, 
zz budowę i realizację regionalnych strategii innowa-

cyjnych ukierunkowanych na tworzenie klastrów i sie-
ci innowacji, 
zz wspieranie powstawania nowych firm innowacyj-

nych, w tym wywodzących się ze środowiska naukowego, 
zz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucja-

mi, zespołami naukowo-badawczymi, jednostkami B+R 
oraz możliwość uzyskania wyników w zakresie rozwoju 
innowacji, które znajdują zastosowanie w praktyce 
gospodarczej .  

Pożyczki na innowacje dla MŚP mogą być także 
udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości z budżetu państwa w ramach programów: 
wdrażanie innowacji, dotacje na uzyskanie certyfikatu, 
współpraca z innymi firmami, usługi informacyjno- 
-doradcze, porady prawne i finansowe . 

finansowanie rozwoju innowacyjnego przed-
siębiorstw w świetle badań ankietowych 

akłady finansowe na innowacje, ich struktu-
ra, wielkość i zmiana w kolejnych latach, 
określane w odniesieniu do wartości sprzeda-

ży firmy, decydują o skuteczności jej działalności inno-
wacyjnej . Podstawą rozwoju firmy są źródła finanso-
wania uwzględniające ich podział na własne i zewnętrz-
ne w odniesieniu do innowacji, w tym kredyty, pożyczki, 

venture capital, a także fundusze unijne . Ważne dla dzia-
łalności innowacyjnej są struktura i wielkość ponoszo-
nych i planowanych przez przedsiębiorstwo wydatków 
na innowacje . Istotną rolę w jego rozwoju innowacyjnym 
odgrywają nakłady na budowę, modernizację budynków 
oraz zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia firmy . 

Badanie ankietowe przeprowadzono na wybranej 
w sposób nielosowy (celowy) próbie 64 przedsiębiorstw 
innowacyjnych w województwie lubelskim, które w la-
tach 2006–2009 wdrożyły w swojej działalności przy-
najmniej jedną innowację . Celem badania była analiza 
wielkości nakładów na innowacje i źródeł ich finanso-
wania w przedsiębiorstwach . Na potrzeby badania 
ankietowego sformułowano następującą hipotezę 
badawczą: wzrost nakładów na innowacje stano-
wi podstawę rozwoju innowacyjnego firm.  

W badanych podmiotach w latach 2006–2009 wdro-
żono 661 innowacji (średnio ponad 10 w przedsiębior-
stwie), przy czym innowacje samodzielnie opracowane 
przez firmy stanowiły 60% wszystkich wdrożonych 
przez nie rozwiązań innowacyjnych i odpowiednio 
52,8% wdrożonych oraz sprzedanych przez nie innowa-
cji . Dane te dowodzą, że większość wdrożonych w fir-
mach innowacji była rezultatem opracowań własnych .  

Wśród innowacji przeważają nowe rozwiązania 
w skali regionu (obejmują one 68,1% ogółu wdrożo-
nych w analizowanym okresie innowacji), kolejne miej-
sce zajmują innowacje w skali kraju (odpowiednio 
23,4%) . W badanym okresie firmy wdrożyły jedynie 
8,5% innowacji o randze międzynarodowej . Przytoczo-
ne dane świadczą o konkurencyjności innowacji imple-
mentowanych przez przedsiębiorstwa, przede wszyst-
kim na poziomie regionu, ale jednocześnie o aktywiza-
cji ich działań w zakresie innowacji, które sprzyjają 
wzrostowi ich konkurencyjności w skali kraju oraz 
międzynarodowej . Taka sytuacja jest rezultatem przy-
stąpienia Polski do UE oraz realizacji przez nią pro-
innowacyjnej polityki gospodarczej, zgodnie z unijny-
mi założeniami .   

W latach 2006–2009 najwięcej badanych firm, to jest 
73,4%, wdrożyło innowacje produktowe, 65,6% – inno-
wacje w zakresie techniki i technologii, 59,4% – innowa-
cje w sferze zarządzania, 46,7% – innowacje procesowe 
(w tym 32,8% wdrożyło nowe procesy produkcyjne, 
a 26,6% – nowe procesy gospodarcze) . Powyższe dane 
potwierdzają, że przedsiębiorstwa prowadziły aktywną 
działalność innowacyjną w badanym okresie . 

W kolejnych latach 95,3% firm planowało wzrost na-
kładów na innowacje, co  świadczy o planowaniu przez 
nie rozwoju innowacyjnego . Po uwzględnieniu nakładów 
finansowych na innowacje, poniesionych przez wszyst-
kie badane firmy, średnioroczna wielkość tych nakła-
dów (bez uwzględnienia nakładów na maszyny, urządze-
nia, budowę i modernizację budynków oraz ich wyposa-
żenie) dla jednej ankietowanej firmy, liczona jako odse-
tek rocznej wartości sprzedaży, wyniosła 7,03% . 

W okresie 2006–2009 średnie nakłady na innowacje 
nie większe od 3% wartości rocznej sprzedaży ponosiło 
37,5% badanych podmiotów . Pozostałe 62,5% firm 
przeznaczało w tym czasie na innowacje nakłady 
większe od 3% i nie większe od 40% wartości rocznej 
sprzedaży . Te wielkości ponownie dowodzą, że firmy 
aktywnie uczestniczyły w finansowaniu swojego rozwo-
ju innowacyjnego . 

Wartość nakładów na innowacje w przedsiębior-
stwach w badanym okresie rosła w 57,8% firm, była 
stabilna w 23,4% z nich, wahała się w 17,2%, a malała ,
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tylko w 1,6% firm . Więk-
szość respondentów (53,1%) 
przeznaczała na badania 
i rozwój nie więcej niż 5% 
wartości swoich rocznych 
przychodów (przy czym 
21,9% firm w ogóle nie fi-
nansowało własnych prac 
B+R) . Znacznie mniej, bo 
23,5% ankietowanych 
przedsiębiorstw przezna-
czało na badania i rozwój 
powyżej 5% i mniej niż 20% 
swoich rocznych przycho-
dów . Tylko 1,6% podmio-
tów ponosiło na badania 
i rozwój nakłady większe 
niż 20% swoich rocznych 
przychodów .  

Struktura nakładów na 
innowacje przedstawiała 
się następująco: 
zz wszystkie badane firmy przeznaczały środki wła-

sne na innowacje; 
zz ponadto korzystały one z zewnętrznych, krajowych 

źródeł finansowania innowacji w następujący sposób:   
z9 większość z nich (57,8%) korzystała z kredytu;   
z9 17,2% korzystało również z finansowania inno-

wacji za pośrednictwem leasingu; 
z9 dla 4,7% podmiotów źródłem finansowania były 

także akcje; 
z9 w przypadku 3,1% podmiotów źródłem finanso-

wania innowacji były środki z budżetu państwa (po-
życzki, granty); 
z9 tylko 1,6% respondentów korzystało z vC; 
z9 w 1,6% firm ich rozwój innowacyjny dofinanso-

wali właściciele; 
zz firmy korzystały również z zewnętrznych, zagra-

nicznych źródeł finansowania innowacji w następujący 
sposób:  

z9 34,4% firm korzystało z funduszy UE;  
z9 1,6% respondentów wykorzystało środki pocho-

dzące z centrali firmy znajdującej się za granicą .    
Największą część nakładów finansowych na innowa-

cje stanowią zyski przedsiębiorstw (74,2% nakładów 
ogółem), następnie: kredyty (14,0%), fundusze UE 
(6,0%) oraz leasing (3,1%) . Udziały pozostałych źródeł 
finansowania, takich jak: pożyczki, granty z budżetu 
państwa, wkłady centrali firm, akcje, vC, wkłady wła-
ścicieli firm, w strukturze nakładów na innowacje, wy-
nosiły mniej niż 1% (od 0,1% do 0,9%) . 

Respondenci ocenili wielkość nakładów na innowa-
cje, uwzględniając źródła ich pochodzenia, w skali 
3-punktowej (jako duże, średnie i małe) . Większość 
z nich (57,8%) oceniła nakłady na innowacje w formie 
zysku jako duże; 26,6% – jako średnie, a 15,6% – jako 
małe (tabela 1) . Połowa badanych firm finansowała 
innowacje z kredytów bankowych, 34,4% – korzystało 
z funduszy UE, 23,4% – finansowało innowacje z wy-
korzystaniem leasingu . Tylko w przypadku 11,0% an-
kietowanych przedsiębiorstw źródłem finansowania 
innowacji były akcje, a w 1,6% firm – środki pochodzą-
ce z budżetu państwa, vC, centrali firmy bądź wkładu 
właścicieli . W większości podmiotów, korzystających 
zarówno z kredytów bankowych i funduszy UE, jak 
również z leasingu, udział tych źródeł finansowania 
w nakładach na innowacje został oceniony jako  mały .  

 W latach 2006–2009 większość przedsiębiorstw 
(70,3%) finansowała w zakresie swojej działalności 
innowacyjnej nowe maszyny i urządzenia, 67,1% 
– nowe produkty, 65,6% – nowe rozwiązania w zakre-
sie techniki i technologii, 59,4%  – nowe rozwiązania 
w sferze zarządzania, a 53,1% – działania realizowane 
w zakresie badań i rozwoju (tabela 2) .  

W tym okresie firmy poniosły nakłady na: restruk-
turyzację, zmiany w zakresie struktur organizacyjnych 
oraz organizacji pracy, nowe systemy informatyczne, 
systemy motywacji i finansowe, nowe rozwiązania 
w obszarze logistyki i marketingu, w tym w zakresie 
promocji oraz sprzedaży produktów realizowanej z wy-
korzystaniem internetu . 

  Połowa podmiotów uczestniczących w badaniu fi-
nansowała następujące elementy wyposażenia: środki 
transportu, w tym samochody, wyposażenie budyn-
ków, biur, magazynów, laboratoriów, komputery, dru-
karki i oprogramowanie komputerowe .

Przedsiębiorstwa oceniły także ponoszone przez sie-
bie nakłady na różne formy działalności innowacyjnej, 
uwzględniając w 3-punktowej skali odpowiedni poziom 
nakładów, niewystarczające nakłady i brak nakładów 
na innowacje (tabela 3) .     

Według opinii respondentów mniej niż połowa 
ankietowanych firm ponosiła nakłady na różne formy 
swojej działalności innowacyjnej na odpowiednim 
poziomie, poza jednym wyjątkiem – nakładami na 
maszyny i wyposażenie (w tym przypadku w większo-
ści, to jest w 59,4% firm, są one ponoszone na odpo-
wiednim poziomie) . Natomiast mniej niż połowa z nich 
ponosiła nakłady na odpowiednim poziomie na: 
zz rozwój techniki i technologii – 46,9% (jednocześnie 

w 34,4% firm nie występowały takie nakłady na innowacje);  
zz budowę i modernizację budynków – 43,8% (jednocze-

śnie 45,3% respondentów nie realizowało takich inwestycji) .   
Większość przedsiębiorstw (62,5%) przeznaczała nie-

wystarczające środki na wdrażanie innowacji (tylko 37,5% 
firm ponosiło w tym przypadku nakłady na odpowiednim 
poziomie) . Jedynie w 28,1% firm nakłady ponoszone na 
działalność B+R były na odpowiednim poziomie (w 50% 
firm były one niewystarczające, a w 21,9% – w ogóle nie 
występowały) . Nakłady finansowe przeznaczane na nowe 
produkty w 39,1% firm były niewystarczające, w 34,4% 
były na odpowiednim poziomie, a w 26,6% – w ogóle  
nie występowały . Środki przeznaczane na doskonalenie  

Tab. 1. Ocena  wkładu określonych źródeł finansowania do nakładów 
firm na innowacje

Źródła finansowania 
innowacji

w badanych firmach

Odsetek badanych firm oceniających  
wkład   danych  źródeł finansowania  
do ich nakładów na innowacje jako:

Odsetek firm 
korzystających 
z danego źródła 
finansowaniaduży średni mały

Część zysku 57,8% 26,6% 15,6% 100,0%
Kredyt bankowy 7,8% 17,2% 25,0% 50,0%
Fundusze UE 7,8% 10,9% 15,6% 34,4%
Leasing 1,6% 3,1% 12,5% 23,4%
Akcje 0% 3,1% 1,6% 10,9%
Pożyczki, granty z budżetu 
państwa 

1,6% 1,6% 0% 9,4%

Venture capital 0% 1,6% 0% 7,8%
Centrala firmy za granicą 1,6% 0% 0% 7,8%
Wkład właścicieli 0% 0% 1% 7,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych . 
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zarządzania firmą w 25% przedsiębiorstw były na odpo-
wiednim poziomie, w 37,5% na niewystarczającym, 
a w 37,5% podmiotów nakłady na tego rodzaju innowa-
cje nie były ponoszone . Najgorzej zostały ocenione nakła-
dy na marketing innowacji; większość podmiotów (53,1%) 
określiła je jako niewystarczające, ponadto 34,4% w ogó-
le nie finansowało takiej działalności .  

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (78,1%) 
planowała wzrost nakładów finansowych na innowacje 
w kolejnych latach, w tym 46,9% zamierzało pozyskać 
na ten cel środki pochodzące z funduszy UE . Deklaro-
wany przez badane firmy średni wzrost nakładów na 
innowacje powinien wynosić w najbliższych latach 
16,7%, w tym udział środków z funduszy UE – 7,3% . 
Te wielkości świadczą o optymistycznych planach 
przedsiębiorstw w zakresie ich rozwoju innowacyjnego 
w kolejnych latach . 

podsumowanie

rzedstawione wyniki badania ankietowego potwier-
dzają, że respondenci rozumieją istotny wpływ 
innowacji na wzrost pozycji konkurencyjnej 

ich firm na rynkach oraz wartość ich oferty 
produktowej . Dowodzą one również, że przed-
siębiorcy z badanych firm są zainteresowani 
aktywizacją działań personelu w obszarze in-
nowacji, co powinno przełożyć się na ich roz-
wój innowacyjny w kolejnych latach . 

Obecnie innowacje w przeważającym 
stopniu są finansowane ze środków wła-
snych polskich przedsiębiorstw . Oznacza to 
potrzebę rozwoju instytucji, które pośredni-
czą w przekazywaniu funduszy unijnych, 
a także są dostawcami kapitału na potrzeby 
innowacji, w tym vC . 

dr hab . Małgorzata Dolińska 
profesor  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przez 
autorkę w ramach projektu badawczego własnego 
(MNiSzW nr 1 H02D 060 30) realizowanego w la-
tach 2006-2009 .  
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dawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw w kontek-
ście globalizacji, w: J . RyMARCZyK, B . DRELICH 
-SKULSKA, W . MICHALCZyK (red .), Regionaliza-
cja globalizacji, t . 2, AE im . O . Langego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2008, s . 91 .   
4) W . JANASZ, K . KOZIOł, Determinanty działalności…, 
op . cit ., s . 84 . 

5) M . PANFIL, Fundusze Private Equity . Wpływ na wartość spół-
ki, Difin, Warszawa 2005, s . 15; T . PETERSON, The Need for 
Private Equity in Poland, in: Yearbook 2003, Polish Private 
Equity Association, Warszawa 2003, s . 70; K . JANASZ, Rola 
kapitału w finansowaniu projektów innowacyjnych w gospodar-
ce, w: J . SOKOłOWSKI (red .), Problemy ekonomii, polityki eko-
nomicznej i finansów publicznych, t . 1, Katedra Ekonomii i Po-
lityki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s . 53; J . JAWORSKI, Współpraca przedsię-
biorstw z funduszami PE/VC a zdolność do kreacji wartości dla 
właścicieli, w: E . URBAńCZyK (red .), Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa, op . cit ., s . 665 . 
6) K . JANASZ, Rola kapitału…, op . cit ., s . 54 . 

Summary
Polish companies take advantage of many sources of their 
innovative development financing . At present they allocate 
first of all own financial resources on their innovative acti-
vity . The structure of innovations’ financing will be chan-
ged in companies next years in accordance with innovati-
ve politics guidelines of Polish government . Companies will 
use more EU funds and modern forms of innovations’ finan-
cing as venture capital or business angels . 
Summary results of questionnaire research on financing of 
innovative development of Lubelskie region companies are 
described in this paper . 

Tab. 2. Finansowanie przez badane firmy określonych 
działań w zakresie innowacji

Obszary innowacji finansowane 
przez firmy w latach 2006–2009

Odsetek firm 
finansujących 

określone działania 
w zakresie innowacji 

Działalność B+R 53,1% 
Nowe produkty 67,2% 
Zakup licencji 21,9% 
Zakup patentów 4,7% 
Nowe procesy 46,7% 
Nowe procesy produkcyjne 32,8% 
Nowe procesy gospodarcze (organizacyjne) 26,6% 
Nowa technika, technologia 65,6% 
Nowe maszyny, urządzenia 70,3% 
Nowe wyposażenie 50,0% 
Nowe rozwiązania w sferze zarządzania 59,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań an-
kietowych . 

Tab. 3. Ocena nakładów badanych firm na innowacje

Ocena nakładów 
firmy

Odsetek firm,  w których  
ponoszone nakłady na 

innowacje są:

Odsetek 
firm, 

w których  
określone 

nakłady nie 
są ponoszone

na  
odpowiednim

poziomie

niewystar-
czające

Działalność B+R 28,1% 50,0% 21,9% 
Rozwój techniki, 
technologii

46,9% 18,8% 34,4% 

Nowe produkty 34,4% 39,1% 26,6%
Marketing innowacji 12,5% 53,1% 34,4% 
Projektowanie innowacji 21,9% 43,8% 43,8%
Wdrażanie innowacji 37,5% 62,5% 0%
Doskonalenie 
zarządzania firmą

25,0% 34,4% 37,5% 

Budowa, modernizacja 
budynków

43,8% 11,0% 45,3% 

Maszyny, wyposażenie 
firmy

59,4% 23,4% 17,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań an-
kietowych . 
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stopień dźwigni finansowej dfL  
– dziesięć metod pomiaru

Tomasz Berent

wprowadzenie 

ednym z najbardziej popularnych po-
jęć występujących w literaturze traktują-
cej o dźwigni finansowej jest miara zwana 

stopniem dźwigni finansowej (degree of financial le-
verage – DFL)1) . Miara ta określa wpływ zmiany pro-
centowej zysku operacyjnego (earnings before inte-
rest and tax – EBIT) na zmianę procentową zysku 
netto (earnings after tax – EAT) . Z uwagi na wystę-
powanie stałych kosztów finansowych stopień dźwi-
gni finansowej przyjmuje wartości większe od je-
den, tym samym wskazując na występowanie dźwi-
gni2) . Na przykład, gdy 1-proc . wzrost EBIT skutku-
je 5-proc . wzrostem EAT, stopień dźwigni finanso-
wej wynosi 5 . W przypadku, gdy zmiana EAT wyno-
si 2%, DFL=2, co wskazuje na stosunkowo mniejszą 
siłę dźwigni finansowej . 

W literaturze występuje wiele definicji oraz 
wzorów na obliczanie DFL; niektóre koncentrują 
się na względnych zmianach poziomu zysku net-
to, inne na względnych zmianach poziomu zysku 
na jedną akcję (earnings per share – EPS), jeszcze 
inne na stopie zwrotu z kapitału własnego (return 
on equity – ROE) . Niekiedy do obliczania DFL sto-
suje się rachunek różniczkowy, innym razem pro-
ste ilorazy różnicowe . Powszechne jest używanie 
dwóch podejść do wyliczania DFL: dynamicznego 
i statycznego, choć przypisanie tych pojęć do po-
szczególnych wzorów nie jest w literaturze facho-
wej już takie jednoznaczne . 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie róż-
norakich sposobów definiowania i obliczania stop-
nia dźwigni finansowej DFL, wyjaśnienie zależności 
między tymi sposobami i uporządkowanie stosowa-
nego nazewnictwa . Nie jest celem niniejszego arty-
kułu analiza samego miernika, jego zalet i wad, za-
sadności jego stosowania itp ., ponieważ wymagałoby 
to osobnego opracowania . Nie jest również celem 
przedstawienie metod estymowania DFL w prakty-
ce, co nieodłącznie wiąże się z wyborem danych, 
modeli, estymatorów itp .3) . 

zysk operacyjny i zysk netto 

ajpowszechniej stosowanym sposobem ob-
liczania DFL jest pomiar reakcji zysku na 
jedną akcję (EPS) wywołanej zmianą zysku 

operacyjnego EBIT o 1% [Duliniec, 2001, s . 59; 
Gitman, 1991, s . 490; Jerzemowska, 1999, s . 135; 
Pomykalska, Pomykalski, 2007, s . 109; Rutkowski, 
2007, s . 173; van Horne, Wachowicz, 2005, s . 426]4): 

(1) .

Jeśli założymy, że: z EBIT0=200 z płatności 
odsetkowe (interest) Int=50 z stawka podatku do-
chodowego (tax rate) TR=20% z liczba akcji N=100, 
wtedy zysk netto wynosi EAT0=(200–50)×(1–
20%)=120, natomiast zysk na jedną akcję wyno-
si EPS0=120/100=1,2 . Jednoprocentowa zmiana 
zysku operacyjnego z EBIT0=200 do EBIT1=202 
spowoduje większą, bo 1,33-proc . zmianę zysku 
na jedną akcję z EPS0=1,200 na EPS1=[(202–
50)×(1–20%)]/100=1,216 . Z powyższego wynika, że 
DFL=1,33 . Identyczny wynik otrzymuje się, gdyby 
założyć zmianę EBIT na dowolnym poziomie, na 
przykład 10% . Wtedy EPS wzrośnie z EPS0=1,20 do 
EPS1=[(220–50)×(1–20%)]/100=1,36, czyli o 13,3% . 
DFL ponownie wynosi 1,33 . 

Po zamianie EPS w (1) na EAT otrzymamy 
drugi wzór na DFL [Dilbeck, 1962, s . 129; Lord, 
1996, s . 30; Mandelker, Rhee, 1984, s . 49; Osta-
szewski, 2005, s . 332;  Pomykalska, Pomykalski, 
2007, s . 109]5):

(2)     .

W powyższym przykładzie liczbowym niewiele 
się zmienia . Zmiana zysku operacyjnego o 1% skut-
kuje ponownie 1,33-proc . zmianą zysku netto z po-
ziomu EAT0=120,0 do EAT1=121,6 . Podobnie 10-proc . 
zmiana zysku operacyjnego skutkuje 13,3-proc . zmia-
ną zysku netto z poziomu EAT0=120 do EAT1=136 . 
W obydwu przypadkach stopień dźwigni finansowej 
wynosi DFL=1,33 . 

Kolejnym wzorem na obliczanie DFL jest re-
lacja określająca procentowy wzrost rentowności 
kapitału własnego wywołany 1-proc . zmianą zys- 
ku operacyjnego [Dudycz, 2001, s . 117; Pomy-
kalska, Pomykalski, 2007, s . 109; Żwirbla, 2007, 
s . 213]6):

rynek kapitałowy

PO 06 2010.indb   30 16/06/2010   17:24



organizacji 6/2010 31

,

(3)

    

.

 

Załóżmy, że w powyższym przykładzie liczbowym 
połowę zainwestowanego kapitału (invested capital 
– IC) stanowi dług (IC=1000), tak że kapitał własny 
(equity) E=500, stąd ROE0=120/500=24% . Zmiana 
zysku operacyjnego o 10% wywoła wzrost ROE do 
poziomu ROE1=136/500=27,2%, to jest o 3,2 punktu 
procentowego lub 13,3% . Stopień dźwigni finanso-
wej pozostaje niezmiennie na poziomie 1,33 .  

We wzorach (1) – (3) zysk netto prezentowany 
jest w jednej z trzech alternatywnych form: z zysku 
netto na jedną akcję EPS (wzór 1) z zysku netto 
wyrażonego w jednostce monetarnej EAT (wzór 2) 
z zysku netto na jedną jednostkę monetarną kapita-
łu własnego ROE (wzór 3) . 

Za każdym razem zmienną niezależną jest po-
ziom zysku operacyjnego . 

zysk netto przed i po zaciągnięciu długu

eśli zysk operacyjny EBIT utożsamić z zy-
skiem przed opodatkowaniem firmy, która 
finansuje się wyłącznie kapitałem własnym 

(ungeared), wtedy zysk netto tej firmy wynosi EATU-
=EBIT×(1–TR) . Zmiana procentowa zysku operacyj-
nego jest zatem identyczna ze zmianą procentową 
zysku netto firmy nieposiadającej długu . Podstawia-
jąc za EBIT w (2) wyrażenie EATU/(1–TR) otrzy-
mujemy: 

(4)   ,  

gdzie indeksy dolne G oraz U odnoszą się odpowied-
nio do firmy z długiem (geared) oraz bez długu 
(ungeared) .

Używając DFL w tej postaci, przedsiębior-
stwo ma informację, jak zmienia się zysk netto 
firmy zadłużonej w porównaniu ze zmianą zy-
sku netto w sytuacji, gdy firma nie jest zadłu-
żona. We wzorach (1) – (3), kładących nacisk na za-
leżność względnych zmian zysku netto od zmian zy-
sku operacyjnego, rola struktury kapitału jest mniej 
oczywista . 

Używając wcześniejszego przykładu liczbowego, 
jeśli zysk netto dla firmy bez długu zmienił(by) się 
o 10% z EATU0=200×(1–20%)=160 na EATU1=220×(1–
20%)=176, to zmiana zysku netto dla tej samej fir-
my, lecz finansującej się częściowo długiem wynio-
sła(by) 13,3%, to jest wzrosła(by) z EATG0=(200–
50)×(1–20%)=120 do EATG1=(220–50)×(1–20%)=136 . 

Jeśli we wzorze (4) każdy występujący w nim 
zysk netto podzielić albo przez liczbę akcji, albo 
przez kapitał własny7), otrzymujemy zależności (5) 
– (6) [Berent, 2008, s . 55; Mensah, 1992, s . 189]: 

(5)   , 

(6)   ,    

gdzie, podobnie jak wyżej, indeksy dolne G oraz U od-
noszą się odpowiednio do firmy z długiem (geared) 
oraz bez długu (ungeared) . 

W powyższym przykładzie liczbowym zmiana 
zysku na jedną akcję dla firmy bez długu o 10% 
z EPSU0=[200×(1–20%)]/100=1,60 do EPSU1=[220×(1–
20%)]/100=1,76 skutkuje po wzięciu długu zmianą 
EPS o 13,3% z EPSG0=[(200–50)×(1–20%)]/100=1,20 
do EPSG1=[(220–50)×(1–20%)]/100=1,36 . Ponownie 
DFL=1,33 .  

Podobnie jest z rentownością kapitału . Zmia-
na ROEU o 1,6 punktu procentowego, to jest o 10% 
z ROEU=[200×(1–20%)]/1000=16,0% do ROEU1=17,6%, 
skutkuje zmianą ROEG o 3,2 punktu procentowe-
go z ROEG=[(200–50)×(1–20%)]/500=24,0% do 
ROEG1=[(220–50)×(1–20%)]/500=27,2%, to jest 
o 13,3% . Ponownie DFL=1,33 . Oznacza to, że zmia-
na rentowności kapitału własnego będzie większa 
dla firmy z długiem . 

Podsumowując tę część rozważań, warto powtó-
rzyć, że wzory (1) – (3) opisują reakcję różnie wy-
rażanego zysku netto na procentową zmianę zysku 
operacyjnego . W przytaczanym przykładzie liczbo-
wym oznacza to, że 1-proc . zmiana zysku operacyj-
nego powoduje: z 1,33-proc . zmianę zysku na jedną 
akcję EPS (wzór 1) z 1,33-proc . zmianę zysku netto 
EAT (wzór 2) oraz z 1,33-proc . zmianę stopy zwrotu 
z kapitału własnego ROE .  

Z kolei wzory (4) – (6) podkreślają bezpośred-
nio wpływ zadłużenia na zyskowność netto anali-
zowanego przedsięwzięcia . I tak w przytaczanym 
przykładzie: z 1-proc . zmiana zysku netto dla fir-
my bez długu oznacza 1,33-proc . zmianę zysku net-
to w przypadku, gdyby firma miała dług (wzór 4) 
z 1-proc . zmiana zysku netto na jedną akcję dla 
firmy bez długu oznacza 1,33-proc . zmianę zysku 
netto na jedną akcję w przypadku, gdyby firma 
miała dług (wzór 5) z 1-proc . zmiana w rentowno-
ści kapitału własnego dla firmy bez długu oznacza 
1,33-proc . zmianę zysku netto w przypadku, gdyby 
firma miała dług (wzór 6) . 

stopień dźwigni finansowej dfL  
w ujęciu dynamicznym 

aprezentowane powyżej sposoby obliczania 
stopnia dźwigni finansowej przedstawione 
są w postaci dynamicznej, to znaczy w po-

staci analizującej zmiany zysku netto wywołane zmia-
nami zyskowności na poziomie operacyjnym (wzory 
1 – 3) . Najogólniej zależność tę można ująć wzorem:

rynek kapitałowy

PO 06 2010.indb   31 16/06/2010   17:24



32 przeglàd

 
(7)       

Podobnie do zysku netto, również zysk opera-
cyjny można przedstawić na trzy sposoby, tak że 
zyski operacyjny i netto mogą być przedstawiane: 
z w ujęciu monetarnym odpowiednio jako zysk ope-
racyjny (EBIT) oraz zysk netto (EAT) z jako zysk 
na jedną akcję, odpowiednio jako zysk netto na jed-
ną akcję (EPS) oraz zysk operacyjny na jedną akcję 
(EBIT per share – EBITPS) z jako zysk na jednost-
kę zainwestowanego kapitału, to jest rentowność ka-
pitału, odpowiednio własnego (ROE) oraz całkowite-
go (return on invested capital – ROIC) . 

Z powyższego wynika, że istnieje w sumie dzie-
więć sposobów obliczania DFL w ujęciu dynamicz-
nym (tabela 1) . 

Jak wynika z wcześniejszej analizy, wskaźnik DFL 
można również interpretować w następujący sposób:

(8)   

Z faktu, że EATU=EBIT×(1–TR) wynika również, 
że zysk na jedną akcję dla firmy bez długu to w isto-
cie zysk operacyjny po opodatkowaniu na jedną ak-
cję: EPSU=EBITPS×(1–TR), natomiast stopa zwrotu 
z kapitału własnego dla firmy bez długu, to nic inne-
go jak stopa zwrotu po opodatkowaniu z całego zain-
westowanego kapitału: ROEU=ROIC×(1–TR) . 

Tabela 2 przedstawia dziewięć sposobów oblicza-
nia DFL, prezentowanych poprzednio w tabeli 1, 
z perspektywy zależności (8) . Spośród dziewięciu 
definicji z tabeli 2 trzy zaprezentowano wcześniej 
we wzorach (4) – (6) . 

rachunek różnicowy i różniczkowy 

przytaczanym przykładzie liczbowym DFL 
=1,33 dla zmiany na poziomie zysku ope-
racyjnego wynoszącej zarówno 1%, jak 

i 10%, czyli stopień dźwigni finansowej jest stały 
niezależnie od wielkości zmiany zysku operacyj-
nego . Dzieje się tak, gdyż relacja pomiędzy zy-
skiem operacyjnym EBIT i zyskiem netto EAT 
jest liniowa8):

Tab. 1. DFL jako zmiana zysku netto pod wpływem zmian zysku operacyjnego 

DFL EAT EPS ROE

EBIT

EBITPS

ROIC

Źródło: opracowanie własne . 

Tab. 2. DFL jako zmiana zysku netto dla firmy, gdyby miała dług w porównaniu z firmą, która 
długu nie miała (ujęcie dynamiczne)

DFL EATG EPSG ROEG

EATU

EPSU

ROEU

Źródło: opracowanie własne . 
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(9)          EAT = (EBIT–Int)×(1–TR)

=(1–TR)×EBIT –Int×(1–TR) . 

A zatem iloraz różnicowy ΔEAT/ΔEBIT jest 
wielkością stałą, niezależną od wysokości ΔEBIT:

(10)                 
 

Stopień dźwigni finansowej można więc obliczać 
tak za pomocą rachunku różnicowego (wykorzystują-
cego iloraz różnicowy) [Berent, 2008, s . 55; Dudycz, 
2001, s . 117; Duliniec, 2001, s . 59; Gitman, 1991, 
s . 491; Hunt, 1961, s . 383; Jerzemowska, 1999, s . 135; 
Lord, 1996, s . 30; Mandelker, Rhee, 1984, s . 49; Men-
sah, 1992, s . 189; Ostaszewski, 2005, s . 332; Pomy-
kalska, Pomykalski, 2007, s . 109; Rutkowski, 2007, 
s . 173; van Horne, Wachowicz, 2005, s . 426], jak i ra-
chunku różniczkowego (wykorzystującego granicę ilo-
razu różnicowego) [Dilbeck, 1962, s . 129; Ghandhi, 
1966, s . 719] . W tej drugiej wersji DFL jest tożsamy 
ze współczynnikiem elastyczności9):

(11)    .

stopień dźwigni finansowej dfL  
w ujęciu statycznym 

nterpretacja DFL jako elastyczności uwypu-
kla dynamiczny charakter tej wielkości . Ze 
wzoru (9) można obliczyć pierwszą pochod-

ną jako dEAT/dEBIT=1–TR (por . wzór 10) . Wtedy 
DFL to po prostu iloraz zysku operacyjnego i zysku 
przed opodatkowaniem (earnings before tax – EBT) 
[Berent, 2008, s . 55; Dudycz, 2001, s . 118; Duliniec, 
2001, s . 59; Ghandhi, 1966; Hunt, 1961, s . 380, 719; 
Jerzemowska, 1999, s . 136; Pomykalska, Pomykal-
ski, 2007, s . 109; Rutkowski, 2007, s . 174; Żwirbla, 
2007, s . 199–201]: 

(12) 

 

 
 

Relacja (12) znana jest w literaturze jako ujęcie 
statyczne11) stopnia dźwigni finansowej12) . Alterna-
tywnie zależność tę można przedstawić jako funkcję 
struktury kosztów [Dudycz, 2001, s . 117; Duliniec, 
2001, s . 59; Gitman, 1991, s . 492; Lord, 1996, s . 30; 
Pomykalska, Pomykalski, 2007, s . 109; Rutkowski, 
2007, s . 174; Żwirbla, 2007, s . 213–214]13):

(13) ,

gdzie14):  Q – wolumen sprzedaży, P – cena, cv – jed-
nostkowy koszt zmienny, FC – operacyjne koszty 
stałe, Int – płatności odsetkowe .  

podsumowanie

artykule zaprezentowano dziesięć alterna-
tywnych sposobów obliczania stopnia dźwi-
gni finansowej DFL . Dziewięć z prezen-

towanych wzorów pozwala uzyskać odpowiedź na 
pytanie o skalę względnej zmiany zysku netto pod 
wpływem względnej zmiany zysku operacyjnego 
– stąd wzory te określa się w literaturze mianem 
ujęcia dynamicznego . W jednym przypadku DFL 
jest prostym ilorazem zysku operacyjnego i zysku 
brutto przed opodatkowaniem – stąd nazwa „ujęcie 
statyczne” .

Obliczanie DFL w ujęciu dynamicznym za pomo-
cą analizy różnicowej, jak i rachunku różniczkowe-
go, pozwalającego interpretować DFL jako elastycz-
ność, daje identyczne rezultaty, co wynika z linio-
wego charakteru relacji pomiędzy zyskiem operacyj-
nym i zyskiem netto . 

W artykule zaproponowano dwie różne inter-
pretacje stopnia dźwigni finansowej . W przypadku 
pierwszym, gdy zmienną niezależną jest zysk opera-
cyjny, a zmienną zależną – zysk netto, akcent poło-
żony jest na badanie wpływu zyskowności operacyj-
nej na zysk dla właściciela, przy czym rola zadłuże-
nia nie jest w tym ujęciu jasna . Inaczej ma się spra-
wa z drugą interpretacją DFL, gdy zysk operacyj-
ny utożsamia się z zyskiem netto po opodatkowaniu 
dla firmy bez długu . W takim przypadku DFL opisu-
je zmianę zysku netto po zaciągnięciu długu w sto-
sunku do zmiany zysku netto w sytuacji braku dłu-
gu . Rola zadłużenia w tej interpretacji jest więc bez-
pośrednio uwypuklona, podobnie z resztą, jak ma to 
miejsce w przypadku ujęcia statycznego (zob . wzór 
9) . Jednak w tym ostatnim brak jest klarownego od-
niesienia do dwóch różnych scenariuszy finansowa-
nia: finansowania kapitałem własnym oraz finanso-
wania kapitałem obcym (długiem) . 

Na koniec warto podkreślić, że powyższy arty-
kuł miał jedynie na celu przedstawienie możliwych 
sposobów definiowania i obliczania oraz wynikającą 
z tego interpretację DFL . Nie był więc próbą anali-
zy przydatności tego miernika do oceny ryzyka fir-
my, znaczenia długu dla wartości firmy itp . Tema-
ty te, jak wspomniano we wprowadzeniu, wymagają 
osobnego opracowania . 

dr Tomasz Berent 
Katedra Rynków Kapitałowych 

Szkoły Głównej Handlowej  

PRZYPISY 
1) Jednym z pierwszych autorów badających DFL był Hunt, 
który wskaźnik ten nazywał, za Kohlerem, po prostu  levera-
ge lub income statement average [HUNT, 1961, s . 378] .  
2) Wniosek ten jest prawdziwy jedynie w przypadku, gdy sto-
pa zwrotu z zainwestowanego kapitału jest większa od kosz-
tu długu po opodatkowaniu . 
3) Wydaje się, że sposób estymowania DFL w praktyce jest 
zadaniem wtórnym w stosunku do kwestii zdefiniowania sa-
mego miernika oraz prezentacji różnych form jego oblicza-
nia, to jest do zagadnień, którym poświecony jest niniejszy 
artykuł . Problem szacowania DFL na podstawie dostępnych 
danych (księgowych, rynkowych itp .) wymagałby, podobnie 
jak analiza krytyczna przydatności DFL w praktyce, osobne-
go opracowania . 

10) .
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4) W artykule zakłada się, że krańcowa stawka podatkowa 
równa jest stawce efektywnej . Założenie to pozwala obli-
czać DFL na poziomie zysku netto bez uwzględniania róż-
nic w stawkach podatkowych [DILBECK, 1962, s . 129–130) . 
5) 

.

6) Wzór (3) powstaje ze wzoru (2) poprzez podzielenie zysku 
netto w liczniku i mianowniku głównego licznika przez kapi-
tał własny . Warto zwrócić uwagę na podobieństwo w inter-
pretacji EPS (wzór 1) i ROE (wzór 3) . EPS jest zyskiem net-
to na jednostkę statutową kapitału własnego (akcję), ROE 
– zyskiem netto na jednostkę monetarną kapitału własne-
go (np . złoty) . 
7) Należy pamiętać, że w przypadku firmy bez długu kapita-
łem własnym jest całość zainwestowanego kapitału IC, stąd 
(6) otrzymuje się następująco: 

8) Ze wzoru (9) wynika, że relacja między dowolnymi forma-
mi pomiaru zysku netto (EAT, EPS, ROE) i zysku operacyj-
nego (EBIT, EBITPS, ROIC) jest również liniowa . Wszystkie 
wnioski dotyczące tożsamości analizy różnicowej i różniczko-
wej odnoszą się w równym stopniu do wszystkich dziewięciu 
wzorów tabeli 1 oraz tabeli 2 .  
9) Pierwszym, który wskazał na interpretację DFL jako 
współczynnika elastyczności, był DILBECK (1962, s . 129) . 
Por . MANDELKER i RHEE (1984, s . 50) . 
10) POMyKALSKA, POMyKALSKI (2007, s . 109) wzór (12) 
nazywają dźwignią udziału odsetek (interest-charges levera-
ge) lub dźwignią kredytową . Ponadto GITMAN (1991), vAN 
HORNE i WACHOWICZ (2005, s . 426), POMyKALSKA, 
POMyKALSKI (2007, s . 109) podają wzór uwzględniający 
w mianowniku (12) dywidendy od akcji uprzywilejowanych . 
Por . także JERZEMOWSKA (1999, s . 136) . 
11) Określenia „ujęcie dynamiczne/statyczne” stosują mię-
dzy innymi POMyKALSKA, POMyKALSKI (2007, s . 111), 
RUTKOWSKI (2007, s . 173–174) oraz ŻWIRBLA (2007, 
s . 213–214) . DUDyCZ (2001, s . 117) utożsamia samo oblicza-
nie DFL (jakimkolwiek sposobem) z „ujęciem dynamicznym”, 
określenie „ujęcie statyczne” rezerwując dla współczynnika 
kierunkowego funkcji ROE=f(EBIT) . 
12) Jak wynika ze wzoru (12) DFL nie jest funkcją stałą, lecz 
zależy od EBIT . Nie ma zatem racji GITMAN (1991, s . 512), 
utożsamiając DFL z nachyleniem prostej EPS=f(EBIT), któ-
re jest wielkością stałą . Ze wzoru (12) wynika również, że 
DFL nie musi być koniecznie większe od 1 . Jako funkcja 
wymierna, DFL przyjmuje wszystkie wartości ze zbioru liczb 
rzeczywistych (różne od jeden, dla Int≠0), w tym też warto-
ści ułamkowe i ujemne . W takim wypadku interpretacja DFL 
jako miernika dźwigni jest utrudniona, jeśli w ogóle możliwa . 
13) Wzór (13) jest przydatny w analizie porównawczej stop-
nia dźwigni finansowej DFL oraz stopnia dźwigni operacyj-
nej (degree of operating leverage – DOL) . 
14) DUDyCZ (2001, s . 118–119) przekształca wzór (13), 
otrzymując DFL jako iloraz operacyjnego i finansowego 
współczynnika bezpieczeństwa (margin of safety – MOS), 
definiowanych odpowiednio jako MOSO=(Q–BEPO)/Q oraz 
MOSF=(Q–BEPF)/Q, gdzie BEP O oraz BEP F to wielkość pro-
dukcji w operacyjnym i finansowym progu rentowności (bre-
ak-even point – BEP) . DFL można również obliczać za pomocą 
popularnego w analizie finansowej wskaźnika pokrycia odsetek 

(times interest earned – TIE) [ŻWIRBLA, 2007, s . 200–202]: 
DFL=TIE/(TIE–1)=1+1/(TIE–1), gdzie TIE=EBIT/Int . Ta 
i inne wersje wzorów na obliczanie DFL nie mają już zna-
czenia definicyjnego, są bardziej efektem przekształceń alge-
braicznych .
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Summary
The article attempts to clarify the definition and methodolo-
gy of degree of financial leverage (DFL) calculation . The me-
asure is widely used in financial analysis in both academic 
literature and practical applications . The paper presents ten 
different methods to calculate DFL, of which nine are regar-
ded as „dynamic”, with the remaining formula classified as 
„static” . DFL in a dynamic version can be interpreted as the 
net profit elasticity of operating profitability . The paper sug-
gests also a new interpretation of DFL, which reflects the 
link between net profits of a geared and an ungeared compa-
ny . By doing so, DFL focuses directly on the impact of debt 
on firm’s profitability . 

.
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dywidenda na polskim  
rynku giełdowym 

Remigiusz Lewandowski

wprowadzenie

olityka dywidendy jest jednym z fundamental-
nych zagadnień współczesnych finansów przed-
siębiorstw . Jej rola uwidacznia się szczególnie 

w spółkach giełdowych . Stanowi ona jeden z trzech – obok 
wzrostu kursu akcji oraz uczestnictwa w programach lojal-
nościowych – czynników realizacji korzyści akcjonariuszy . 
W niniejszym artykule dokonano analizy obecności dywi-
dendy na polskim rynku giełdowym, biorąc pod uwagę 
powszechność – na tle innych państw europejskich – kie-
rowania do akcjonariuszy wypracowanego zysku w formie 
dywidendy,  a także wysokość wypłacanych dywidend, sto-
pę dywidendy oraz wskaźnik wypłat dywidendy . 

aktywność spółek w wypłacie dywidendy 

historii Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie (GPW) pierwsza wypłata dywidendy na-
stąpiła w 1992 r . 

i dotyczyła spółki Huta Irena 
SA . W kolejnych latach, wraz 
z rosnącą liczbą notowanych 
spółek, powiększała się także 
liczba przedsiębiorstw wypła-
cających dywidendę . Udział 
spółek wypłacających dywi-
dendę w łącznej liczbie noto-
wanych przedsiębiorstw nie 
wykazywał jednak jednoznacz-
nego trendu . Szczegóły przed-
stawiono w tabeli 1 . 

Z przedstawionych danych 
wynika, że w ostatnich latach 
(od 2002 r .) liczba krajowych 
spółek wypłacających dywi-
dendę rosła do końca 2006 r ., 
osiągając poziom 84 podmio-
tów . W roku 2007 liczba 
spółek płacących dywidendę 
zmniejszyła się o jedną firmę 
i wyniosła 83 . Równocześnie 
udział tych podmiotów w łącz-
nej liczbie notowanych spółek 
krajowych wzrósł z poziomu 
18,5% (w 2002 r .) do 30,9%  
(w 2006 r .), jednak w roku 
2007 nastąpił spadek tego 
udziału w stosunku do roku 
poprzedniego, osiągając poziom 
25,3% . Wynikało to między 
innymi z istotnego wzrostu 
liczby notowanych spółek na 

GPW, będącego efektem nowych ofert publicznych . Sto-
pa wzrostu liczby notowanych spółek krajowych w 2007 r . 
w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 20,6% . 
W 2008 r . liczba wypłacających dywidendę spółek krajo-
wych zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego 
o 16 podmiotów, do rekordowego poziomu 99 przedsię-
biorstw, to jest 28,4% . Kryzys gospodarczy roku 2008 
wpłynął na zmniejszenie liczby podmiotów wypłacających 
dywidendę za ten rok (wypłacających ją w roku 2009) . 
Liczba spółek wypłacających dywidendę w 2009 r . wynio-
sła 87, tj . 24,6% . Wpływ kryzysu gospodarczego na gieł-
dę bardzo wyraźnie uwidacznia się w poziomie stopy 
zwrotu WIG za rok 2008; wyniosła ona -51,1% . Z dokona-
nych obserwacji wynika, że relatywny udział spółek pła-
cących dywidendy na GPW utrzymuje się w ostatniej de-
kadzie na poziomie około 20–30% łącznej liczby krajo-
wych spółek giełdowych . 

Niemniej jednak jest to poziom istotnie niższy od 
obserwowanego w rozwiniętych, dużych gospodarkach 

,

Tab. 1. Wybrane charakterystyki Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie 

Rok

Kapitaliza-
cja spółek 
krajowych 
(mln PLN)

Liczba 
krajo-
wych 
spółek

Liczba 
krajowych  

spółek 
wypłacających 

dywidendę 
w danym 

roku

Udział 
krajowych 

spółek  
wypłacających 

dywidendę 
w danym  
roku (%)

Średni 
wskaźnik 

stopy  
dywidendy 

(%)

Stopa  
zwrotu 
WIG 
(%)

2009 421 178 354 87 24,6 3,6 46,9
2008 267 359 349 99 28,4 3,1 -51,1
2007 509 887 328 83 25,3 2,8 10,4
2006 437 719 272 84 30,9 2,0 41,6
2005 308 418 248 77 31,0 1,8 33,7
2004 214 313 225 64 28,4 1,5 27,9
2003 140 002 202 51 25,2 1,6 44,9
2002 110 565 216 40 18,5 1,3 3,2
2001 103 370 230 54 23,5 1,3 -22,0
2000 130 085 225 62 27,6 0,8 -1,3
1999 123 411 221 58 26,2 0,6 41,3
1998 72 442 198 63 31,8 0,9 -12,8
1997 43 766 143 46 32,2 1,3 2,3
1996 24 000 83 35 42,2 1,2 89,1
1995 11 271 65 32 49,2 2,3 1,5
1994 7 450 44 29 65,9 0,4 -39,9
1993 5 845 22 8 36,4 0,4 1 095,3
1992 351 16 7 43,8 5,5 13,2
1991 161 9 2 22,2 0 -8,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW . 
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zachodnich oraz od średniego poziomu w Europie . Na 
wykresie 1 przedstawiono średni udział liczby polskich 
oraz europejskich1) spółek giełdowych, płacących dywi-
dendę w latach 1994, 1997, 2000, 2003 i 2006, w łącz-
nej liczbie spółek giełdowych wypłacających i niewypła-
cających dywidendy . 

Z powyższego wykresu wynika, że udział polskich 
spółek giełdowych wypłacających dywidendę pozostaje 
istotnie niższy od średniego poziomu w Europie . Udział 
ten średnio w krajach europejskich jest ponaddwukrot-
nie wyższy niż w Polsce . Pewien wyjątek stanowi rok 
1994, w którym udział podmiotów wypłacających dywi-
dendę na GPW osiągnął poziom 65,9% . Był to jednak 
efekt niskiej liczebności spółek notowanych wówczas na 
giełdzie w Polsce . Relatywnie najwięcej spółek wypłacają-
cych dywidendę notowanych jest w krajach skandynaw-
skich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), w których 
udział tych spółek wzrósł z 85,2% w 1994 r . do 90,1% 
w 2006 r . Z kolei w Wielkiej Brytanii udział ten obniżył 
się z około 90% w 1994 r . do około 73% w 2006 r .2) .

poziom wypłat dywidendy
 
oziom wypłacanej dywidendy może być anali-
zowany przy wykorzystaniu różnych mierni-
ków . Do klasycznych mierników należą3): 

z dywidenda na jedną akcję z stopa dywidendy z ak-
cji z wskaźnik wypłaty dywidendy . 

Obok klasycznych mierników poziomu wypłacanej 
dywidendy w literaturze przedmiotu zaznacza się rów-
nież nowe podejścia oparte na przepływach gotówki4) . 
Z uwagi na to, że dywidenda zwykle ma formę pienięż-
ną, niezwykle istotny przy jej określaniu jest faktyczny 
poziom wolnych przepływów pieniężnych dla akcjona-
riusza (free cash flow to equity – FCFE) . Zysk netto jest 

przede wszystkim miarą księgową, w znacznie słab-
szym stopniu opisującym rezultat działalności przed-
siębiorstwa aniżeli wolne przepływy pieniężne . W kon-
sekwencji można mówić o wskaźniku dywidendy przy-
padającej na wolne przepływy pieniężne dla akcjonariu-
szy . Uwzględniając ponadto alternatywę dywidendy, to 
jest wykup akcji własnych przez spółkę, można także 
zdefiniować wskaźnik mierzący łączne przeznaczenie 
gotówki na dywidendę i wykup akcji własnych, odnie-
sione do wolnych przepływów pieniężnych . Możliwe 
jest także włączenie środków pieniężnych na wykup 
akcji własnych do innych mierników korzyści akcjona-
riuszy, na przykład do całkowitej stopy zwrotu z akcji 
mierzącej w efekcie zysk z tytułu wzrostu ceny akcji, 
wypłaty dywidendy oraz wykupu akcji własnych . 

Na poziomie danych obejmujących wszystkie giełdo-
we spółki wypłacające dywidendę można także omawiać 
łączną wartość wypłaconej dywidendy w danym roku . 
Pomiarowi może także podlegać średni wskaźnik wypła-
ty dywidendy oraz średnia stopa dywidendy dla okre-
ślonych spółek w danym roku . 

Wartość dywidendy wypłacanej przez spółki noto-
wane na GPW w poszczególnych latach wzrastała do 
2007 r ., z wyłączeniem 2003 r ., w którym poziom wy-
płacanej dywidendy nieznacznie obniżył się w relacji 
do roku poprzedniego . Na wykresie 2 przedstawiono 
łączną wysokość dywidendy wypłacanej przez krajowe 
spółki notowane na GPW w poszczególnych latach, 
począwszy od 2000 r .  

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo bardzo wysokiej 
stopy zwrotu z indeksu WIG w 2003 r . (44,9%), spółki 
nie przeznaczyły znacznych środków na wypłatę dywi-
dend w 2004 r . (2,62 mld PLN) . Niemniej jednak pod-
kreślić należy, że wypłacona w 2004 r . kwota dywidend 
stanowiła 270% wielkości roku poprzedniego . Ponadto 
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Wykres 1. Liczba giełdowych spółek wypłacających dywidendę do łącznej liczby spółek giełdo-
wych – w Polsce i w państwach europejskich

Źródło: opracowanie własne oraz F . BANCEL, N . BHATTACHARyA, U . MITTOO, Cross-Country Determinants of Payout Policy: 
European Firms, w: H .K . BAKER (ed .), Dividends and Dividend Policy, Kolb Series in Finance, Wiley, Hoboken, NJ 2009, s . 74 .  
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liczba spółek wypłacających dywidendę wzrosła 
w 2004 r . o 13 przedsiębiorstw (25,5%) . Skromny, w uję-
ciu wartościowym, wzrost wielkości dywidendy w 2004 
r ., wynikający z niskiego poziomu dywidendy w latach 
poprzednich, został zatem skompensowany wzrostem 
w ujęciu względnym . 

Szczególnie dynamiczny wzrost wielkości wypłacanej 
dywidendy nastąpił od 2005 r ., w którym wypłacono 
łącznie 7,99 mld PLN, to jest ponadtrzykrotnie więcej 
niż  w 2004 r ., przy czym liczba spółek wypłacających 
dywidendę wzrosła tylko o 20,3%  (13 spółek) . A zatem 
istotnie wzrosła wartość wypłacanej dywidendy przez 
poszczególne spółki notowane na GPW . Wydaje się, że 
było to konsekwencją utrzymywania się dobrej koniunk-
tury giełdowej . Stopa zwrotu z indeksu WIG utrzymała 
się w 2004 r . (to jest w roku, w którym zostały wypra-
cowane dywidendy wypłacone w 2005 r .) na wysokim 
poziomie 27,9% . 

Istotny wzrost wartości wypłacanej dywidendy jest 
widoczny także w 2006 r . Wartość dywidendy osiągnę-
ła wówczas poziom 12,8 mld PLN i była wyższa od 
kwoty wypłaconej w 2005 r . o 60,2% . Równocześnie 
liczba spółek wypłacających dywidendę wzrosła tylko 
o 7 firm (9,1%) . Podobnie zatem jak w roku poprzed-
nim omawiany wzrost był przede wszystkim zasługą 
rosnącej kwoty przeznaczanej na dywidendę przez 
poszczególne spółki, a nie wyłącznie (lub głównie) 
wzrostu liczby spółek wypłacających dywidendę . 

W 2007 r . wartość wypłaconej dywidendy osiągnęła 
poziom rekordowy . Spółki wypłaciły 13,2 mld PLN, to 
jest o 3,4% więcej niż w roku poprzednim . Uchwalaniu 
wypłat dywidend na takim poziomie towarzyszył 
w 2006 r . bardzo wysoki wzrost kursów giełdowych . 
Stopa zwrotu WIG wyniosła 41,6% . W roku 2008 wyso-
kość dywidendy płaconej przez krajowe spółki giełdowe 
spadła do poziomu 12,4 mld PLN . Płacona w 2008 r . dy-
widenda dotyczyła przede wszystkim zysków za rok 

2007, który pod względem wzrostów kursów giełdo-
wych był znacznie słabszy od poprzedniego roku . Stopa 
zwrotu WIG za 2007 r . osiągnęła bowiem poziom 10,4% . 

Dywidendy wypłacane w 2009 r . z zysków wypraco-
wanych w roku 2008 osiągnęły poziom zdecydowanie 
niższy niż w latach poprzednich . Wypłacone 7,9 mld 
PLN stanowi 63,6% dywidendy wypłaconej w roku po-
przednim i 59,5% rekordowego poziomu dywidendy 
z 2007 r . Ograniczony poziom wypłat dywidendy 
w 2009 r . związany był z kryzysem gospodarczym, osła-
bieniem wyników finansowych przedsiębiorstw5), a tak-
że działaniami Komisji Nadzoru Finansowego i Narodo-
wego Banku Polskiego, które zwróciły się do banków 
o powstrzymanie się od wypłaty dywidendy . Zaznaczyć 
należy, że banki mają wysoki udział w dywidendzie pła-
conej przez giełdowe spółki . Udział tego sektora w dy-
widendzie wypłaconej w 2008 r . (za rok 2007) wyniósł 
39,6% . W roku kolejnym, z uwagi na wskazane uwarun-
kowania, sektor bankowy nie uczestniczył w wypłacie 
dywidendy dla akcjonariuszy . Niskiemu poziomowi dy-
widendy wypłaconej z zysków za 2008 r . towarzyszyła 
ujemna stopa zwrotu indeksu WIG (-51,1%) .  

Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują, że w okre-
sie do 1999 r . trudno jest wskazać jednoznaczną ten-
dencję kształtowania się stopy dywidendy na GPW od-
noszącą się do wszystkich notowanych spółek . Począw-
szy od 1999 r . uwidoczniona jest tendencja wzrostowa 
stopy dywidendy . Udział dywidendy w cenie akcji 
wzrósł z poziomu 0,6% w 1999 r . do 3,6% w 2009 r . 
W okresie tym we wszystkich latach następował wzrost 
stopy dywidendy w stosunku do roku poprzedniego, 
z wyjątkiem jedynie roku 2002, w którym stopa utrzy-
mała się na poziomie 1,3%, oraz roku 2004, w którym 
stopa dywidendy obniżyła się do poziomu 1,5% (spadek 
o 0,1 punktu procentowego) . Szczególną uwagę należy 
zwrócić na rok 2009, w którym średnioroczna stopa 
dywidendy osiągnęła swój najwyższy od 16 lat poziom . ,
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Tak wysoka stopa dywidendy była generowana mimo 
wypłaty w omawianym roku dywidendy mniejszej niż 
w czterech poprzednich latach . Niska dywidenda zosta-
ła jednak w 2009 r . skompensowana relatywnie (w po-
równaniu do dwóch lat poprzednich) niskimi cenami 
akcji, co spowodowało wzrost stopy dywidendy . Podkre-
ślić bowiem należy, że dynamiczny wzrost kursów akcji 
w 2009 r . nie wystarczył do odrobienia wcześniejszych 
spadków . Indeks WIG na koniec 2009 r . wyniósł 
39 985,99 pkt ., to jest 53,8% poziomu z końca 2007 r . 
Analogiczna sytuacja dotyczy roku 2008, w którym, 
mimo spadku kwoty wypłacanej dywidendy, stopa 
dywidendy wzrasta w stosunku do roku poprzedniego . 
Przytoczone dane, podobnie jak wcześniej omówione 
obserwacje, potwierdzają rosnącą rolę dywidendy na 
GPW, zwłaszcza w ostatnim okresie, z zastrzeżeniem 
szczególnego roku 2009 . 

Na wykresie 3 przedstawiono średnie kształtowanie 
się stopy wypłaty dywidendy za kolejne lata, począw-
szy od roku 2000, w giełdowych spółkach wypłacają-
cych dywidendę . Przy opracowaniu wykresu posłużo-
no się danymi spółek wypłacających dywidendę i od-
notowujących zysk .  

Dane zawarte na wykresie 3 wskazują, że wskaź-
nik wypłaty dywidendy obliczany dla spółek wypłaca-
jących dywidendę kształtował się w latach 2000–2008 
(wypłata dywidendy za lata tego okresu) na GPW na 
dość zrównoważonym poziomie . Średni wskaźnik 
wypłaty dywidendy za lata 2000–2002 charakteryzo-
wał się corocznym wzrostem . Wskaźnik za 2003 r . 
spadł o 3,3 punktu procentowego . Spadek ten kore-
spondował ze spadkiem wartości dywidendy wypła-
conej za 2003 r . W kolejnym roku wskaźnik obniżył 
się o 4,5 punktu procentowego w stosunku do roku 
poprzedniego, przy czym, jak wskazuje wykres 2, za 
ten rok (2004) nastąpił wzrost kwoty wypłaconej dy-
widendy . Zjawisko to może świadczyć o tym, że 
w związku z wynikami finansowymi za 2003 r ., lep-
szymi niż w latach ubiegłych (w ujęciu wartościo-
wym)6), średni udział dywidendy w zysku netto 

zmniejszył się przy równoczesnym wzroście samej dy-
widendy . Oznaczałoby to szybszy wzrost zysku netto 
od wzrostu dywidendy . 

Średni udział dywidendy w zysku netto za rok 
2005 wzrósł do poziomu 60,1%, to jest o 4,9 punktu 
procentowego w stosunku do roku poprzedniego . 
Równocześnie wartość dywidendy wypłaconej za 
2005 r . w roku 2006 także wzrosła . Natomiast stopa 
wypłaty dywidendy za 2006 r . spadła o 5,4 punktu 
procentowego . Spadkowi temu towarzyszył niewielki 
wzrost wypłaty dywidendy . Rok 2007 przyniósł kolej-
ny spadek stopy wypłaty dywidendy do 49,7%, to jest 
o 5 punktów procentowych . 

Bardzo interesująco przedstawia się średnia stopa 
wypłaty dywidendy za 2008 r ., to jest za rok kryzysu 
gospodarczego . Mimo radykalnego ograniczenia kwo-
ty wypłacanej dywidendy o 4,5 mld PLN, to jest 
o 36,3%, a także ograniczenia liczby podmiotów wy-
płacających dywidendę za 2008 r . o 12 spółek (do 87 
firm), nastąpił wyraźny wzrost wskaźnika udziału dy-
widendy w zysku netto do rekordowego poziomu 
69,9%, to jest o 20,2 punktu procentowego . Oznacza 
to, że spółki, które mimo kryzysu gospodarczego 
i jego skutków (pogorszenie sytuacji finansowej, 
wzrost ryzyka działalności gospodarczej) zdecydowały 
się na wypłatę dywidendy, przeznaczyły na ten cel 
zdecydowanie większą część zysku niż średnio prze-
znaczano na dywidendę w latach poprzednich . Świad-
czyć to może o wykorzystaniu dywidendy jako czynni-
ka budującego i wzmacniającego lojalność inwestorów 
wobec spółki . A zatem przeznaczenie na dywidendę 
większej części zysku niż średnio w latach poprzed-
nich mogło w zamierzeniu przeciwdziałać spadkom 
kursów akcji, wywołując pozytywną reakcję inwesto-
rów (utrzymanie akcji lub wola nabycia akcji) . Śred-
nia stopa wypłaty dywidendy spółek, które wypłaciły 
dywidendę za 2007 r ., ale nie wypłaciły jej za rok 
2008, wyniosła 51,6%, to jest więcej niż średnia wszyst-
kich spółek wypłacających dywidendę za 2008 r . 
(49,7%) . Oznacza to, że spółki, które kontynuowały 
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wypłatę dywidendy za 2008 r ., oraz pozostałe spółki, 
które zdecydowały się na wypłatę dywidendy za 
2008 r ., przeznaczyły na dywidendę w 2009 r . (czyli 
za rok 2008) większą część zysku aniżeli spółki, które 
przerwały wypłatę . Zatem wzrost średniej stopy wy-
płaty dywidendy za 2008 r . nie był efektem wyłącze-
nia z badania części spółek, które wypłaciły dywiden-
dę za 2007 r .7), ale nie wypłaciły jej za rok 2008 . 

Omawiany wzrost stopy wypłaty dywidendy jest 
konsekwencją większego przeznaczenia zysku na dywi-
dendę przez spółki kontynuujące wypłatę oraz wysokiej 
stopy wypłaty dywidendy przez spółki, które przystąpi-
ły do wypłaty za rok 2008, a rok wcześniej dywidendy 
nie wypłacały . W szczególności uwagę należy zwrócić 
na spółki, które wypłaciły dywidendę za 2008 r . wielo-
krotnie większą od wygenerowanych za ten rok zysków . 
W takim przypadku na dywidendę przeznaczono także 
część kapitałów zapasowych . Dotyczyło to spółek: 
Emperia Holding SA, Telekomunikacja Polska SA, 
Lubawa SA, Budimex SA, Zakłady Lentex SA, Introl SA 
i Procad SA . Brak wypłaty dywidendy przez te spółki 
spowodowałby istotny spadek stopy wypłaty dywiden-
dy za 2008 r . do poziomu niższego niż za rok 20078) . 

Menedżerowie spółek wypłacających dywidendę za 
2008 r ., mimo wypracowania zysków mniejszych niż 
w roku poprzednim, przeznaczyli więc na dywidendę 
relatywnie większą ich część . Podkreślić jednak nale-
ży, że ten relatywny wzrost udziału dywidendy w zy-
sku nie został zrekompensowany wzrostem wartości 
dywidendy w ujęciu bezwzględnym (to jest w PLN), co 
przedstawia wykres 2 . 

podsumowanie 

rzedstawiona powyżej analiza wskazuje, że 
popularność wypłaty dywidendy przez krajo-
we spółki giełdowe pozostaje istotnie mniej-

sza aniżeli w krajach Europy Zachodniej . W Polsce nie 
obserwuje się wyraźnego trendu wzrostowego firm 
wypłacających dywidendę w relacji do łącznej liczby 
notowanych spółek . Do czasu kryzysu gospodarczego 
w 2008 r . rola dywidend na GPW jednak wzrastała 
pod względem wartości wypłat, a także liczby firm 
wypłacających dywidendę (w ujęciu bezwzględnym), 
liczby spółek wypłacających dywidendę, jak i wielkości 
wypłat . Kryzys gospodarczy ograniczył łączną wartość 
dywidend wypłaconych w 2009 r . (za 2008 r .) oraz licz-
bę spółek przeznaczających część zysku na wypłatę dy-
widend . Niemniej jednak spółki, które w 2009 r . wy-
płaciły dywidendę, przeznaczyły na nią relatywnie 
(w odniesieniu do zysku) większą część zysku niż fir-
my wypłacające dywidendę w roku poprzednim 
(w 2008 r . za rok 2007) . Oznacza to, że spółki wyraź-
nie zareagowały na  wystąpienie kryzysu . Część z nich 
wycofała się z wypłaty dywidend za 2008 r . Jednak fir-
my, które wypłaciły dywidendę za 2008 r ., przeznaczy-
ły na nią średnio relatywnie większą część zysku ani-
żeli w roku poprzednim . Świadczyć to może o próbie 
wykorzystania postulowanej w literaturze przedmiotu 
lojalnościowej funkcji dywidendy9) zachęcającej do za-
trzymania akcji spółek i przeciwdziałającej spadkom 
kursów giełdowych . 

                                                                                                             
Remigiusz Lewandowski

doktorant  Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu

PRZYPISY 
1) Grupa spółek europejskich obejmuje notowane na ryn-
ku giełdowym spółki z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Fin-
landii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, 
Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Ro-
sji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji oraz Wielkiej 
Brytanii . 
2) F . BANCEL, N . BHATTACHARyA, U . MITTOO, Cross-
-Country Determinants of Payout Policy: European Firms, 
w: H .K . BAKER (ed .), Dividends and Dividend Policy, 
Kolb Series in Finance, Wiley, Hoboken, NJ 2009, s . 75 .  
3) D . DZIAWGO, Rynek finansowy . Istota – instrumenty – 
funkcjonowanie, SKwP, Finans-Serwis, Warszawa 2007, 
s . 252–253 . 
4) A . SZABLEWSKI, Zwrot gotówki do właścicieli: polityka 
dywidendy i wykupu własnych akcji, w: A . SZABLEWSKI, 
K . PNIEWSKI, B . BARTOSZEWICZ, Value Based Manage-
ment: koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 
2008, s . 421 . 
5) Za rok 2008 stratę finansową odnotowało 101 spółek 
wobec 48 podmiotów ze stratą finansową za 2007 rok .  
6) Na koniec Iv kwartału 2003 roku liczba spółek generu-
jących stratę finansową netto wyniosła 72 wobec 97 spó-
łek z ujemnym wynikiem finansowym netto w analogicz-
nym okresie 2002 roku . Na koniec Iv kwartału 2003 roku 
liczba spółek odnotowujących zysk netto wyniosła 129 wo-
bec 117 w analogicznym okresie 2002 roku . 
7) Z wypłaty dywidendy za rok 2008 zrezygnowały mię-
dzy innymi banki, które dywidendę za rok 2007 wypła-
ciły: Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Ochrony 
Środowiska SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni 
WBK SA, Kredyt Bank SA, Bank Millennium SA, Bank 
Pekao SA . 
8) Wśród spółek wypłacających dywidendę za rok 2007 
także znajdują się podmioty, które przeznaczyły na ten 
cel więcej niż cały zysk wypracowany za ten rok .  
9) D . DZIAWGO, Relacje inwestorskie w funkcjonowaniu 
spółek giełdowych, w: D . ZARZECKI (red .), Zarządzanie 
finansami . Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t . 2, 
„Zeszyty Naukowe” nr 455, „Prace Instytutu Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstw” nr 50, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 2007 .   

 
Summary 
The article covers an analysis of dividend payments by 
domestic companies quoted on the Polish Stock Ex-
change . The analysis of dividend payments on the Polish 
Stock Exchange refers to commonness of dividend pay-
ments as well as value of dividends, dividend yield and 
dividend payout ratio . The analysis shows that the share 
of Polish stock companies which pay dividends is sub-
stantially smaller than the average level in Europe . Un-
til the economic crisis the role of dividends on the 
Polish Stock Exchange was increasing in terms of the 
value of paid dividends . The economic crisis has limited 
both the value of dividends paid in 2009 (for the year 
2008) and the number of companies that allocated 
a part of their profits to dividend payments . Nonethe-
less, companies that paid dividends in 2009 allocated to 
dividends a relatively (in relation to profit) greater part 
of their profits than firms that paid dividends in the 
previous year (in 2008, for the year 2007) . It may con-
firm that companies take advantage of a loyalty func-
tion of dividends .
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E-commerce narzędziem 
globalizacji handlu

Grzegorz Chodak

wprowadzenie

ynamiczny rozwój komercyjnego internetu 
w ostatnim dziesięcioleciu zmienił spojrze-
nie na wymianę handlową . Internet łamiący 

wszelkie bariery geograficzne stał się medium umoż-
liwiającym sprzedaż towarów klientom z całego świa-
ta . Jedynymi ograniczeniami stały się dostęp do sie-
ci, który w krajach rozwiniętych przestaje być pro-
blemem oraz bariera językowa, którą można usunąć, 
tworząc wielojęzyczny serwis .

Początkowo możliwości globalizacji sprzedaży 
przez internet dostrzeżone zostały w USA, gdzie 

w drugiej połowie lat 90 . powstała ogromna licz-
ba sklepów internetowych . Obecnie przy nasyceniu 
użytkownikami internetu na poziomie ponad 60% 
w bogatszych krajach UE (tabela 1) potencjał inter-
netowego handlu jest wykorzystywany w coraz szer-
szym zakresie . Polska, w której procentowy udział 
gospodarstw domowych podłączonych do internetu 
szacowany jest obecnie1) na poziomie około 48% 
pozostaje nieco w tyle za innymi krajami UE, jed-
nak z roku na rok zmniejsza dystans do bogatszej 
„piętnastki” (wykres 1) [2, 3] . W raporcie Stowa-
rzyszenia Marketingu Bezpośredniego oszacowano 
wartość polskiego rynku e-commerce w 2008 r . na 

11 mld PLN [8] . Jest to wzrost 
w stosunku do 2007 r . o 36% 
[1], można więc mówić o du-
żej dynamice rozwoju handlu 
elektronicznego w Polsce, 
która jednak nieznacznie 
osłabła, ponieważ w 2007 r . 
wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego wynosił 62%  .

Od czasu, gdy internet 
szerokopasmowy przestał być 
luksusem, tj . lat 2003–2004, 
handel elektroniczny podlega 
dynamicznym przeobraże-
niom . Jak można domniemy-
wać, kolejnym etapem rozwo-
ju e-commerce w Polsce będzie 
zapewne próba globalizacji 
sprzedaży przez sklepy inter-
netowe .

Celem artykułu jest anali-
za tych cech e-commerce, któ-
re mają szczególny wpływ na 
globalizację handlu, a także 
wskazanie barier, które mogą 
stać na przeszkodzie między-
narodowego handlu elektro-
nicznego .

Tytułem wstępu warto po-
równać odsetek polskich go-
spodarstw domowych i przed-
siębiorstw korzystających 
z internetu na tle innych kra-
jów Unii Europejskiej . Jak 
można zaobserwować w tabe-
li 1, największą dynamiką 
przyrostu odsetka gospo-
darstw domowych korzystają-
cych z internetu w latach 
2006–2008 charakteryzują 
się Słowacja i Rumunia . Jest 

Tab.1. Procentowy udział dostępu do internetu wśród gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw w krajach UE (dane dla 2006 r. i 2008 r.)

Gospodarstwa domowe [%] Przedsiębiorstwa [%]

2006 r . 2008 r .
Dynamika 

2008/2006 r .
2006 r . 2008 r .

Dynamika 
2008/2006 r .

Belgia 54 64 118,5% 95 97 102,1%
Bułgaria 17 25 147,1% 75 83 110,7%
Czechy 29 46 158,6% 95 95 100,0%
Dania 79 82 103,8% 98 98 100,0%
Niemcy 67 75 111,9% 95 95 100,0%
Estonia 46 58 126,1% 92 96 104,3%
Grecja 23 31 134,8% 94 93 98,9%
Hiszpania 39 51 130,8% 93 95 102,2%
Francja 41 62 151,2% 94 95 101,1%
Irlandia 50 63 126,0% 94 96 102,1%
Włochy 40 47 117,5% 93 94 101,1%
Cypr 37 43 116,2% 86 89 103,5%
łotwa 42 53 126,2% 80 88 110,0%
Litwa 35 51 145,7% 88 94 106,8%
Luksemburg 70 80 114,3% 93 96 103,2%
Węgry 32 48 150,0% 80 86 107,5%
Malta 53 59 111,3% 90 92 102,2%
Holandia 80 86 107,5% 97 99 102,1%
Austria 52 69 132,7% 98 97 99,0%
Polska 36 48 133,3% 89 93 104,5%
Portugalia 35 46 131,4% 83 92 110,8%
Rumunia 14 30 214,3% 57 67 117,5%
Słowenia 54 59 109,3% 96 97 101,0%
Słowacja 27 58 214,8% 93 96 103,2%
Finlandia 65 72 110,8% 99 99 100,0%
Szwecja 77 84 109,1% 96 96 100,0%
Wielka Brytania 63 71 112,7% 93 93 100,0%

Źródło: [3] .
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,

to ogromna dynamika wzrostu, która pokazuje, że 
w ciągu dwóch lat liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do internetu się podwoiła . W przypad-
ku przedsiębiorstw można stwierdzić, że internet 
jest obecny już w zdecydowanej większości podmio-
tów . Wyjątek stanowi tu Rumunia, w której jako je-
dynym państwie UE odsetek przedsiębiorstw podłą-
czonych do internetu jest mniejszy niż 80% i wynosi 
zaledwie 67% . 

Warto również przeanalizować, jak szybko ro-
śnie liczba potencjalnych klientów sklepów interne-
towych w Polsce w ostatnich latach . Na wykresie 
1 zaznaczono trend liniowy . W latach 2004–2009 
odsetek internautów wzrastał średnio o 7% . Taka 
tendencja występuje w niemalże wszystkich krajach 
świata . Jak można zauważyć w tabeli 1, bogatsze 
kraje mają tę dynamikę mniejszą, co jest związa-
ne z już występującym wysokim odsetkiem gospo-
darstw domowych i przedsiębiorstw korzystających 
z internetu . Biedniejsze kraje próbują nadrobić za-
ległości w dostępie do internetu, widząc w tym rów-
nież szansę dla gospodarki . Internet staje się więc 
z roku na rok coraz bardziej dostępnym, global-
nym medium, które wpływa na globalizację handlu 
i można postawić hipotezę, że ten wpływ w najbliż-
szych latach będzie jeszcze większy .

cechy e-commerce wpływające 
na globalizację handlu

odstawowym rozwiązaniem e-commerce jest 
sklep internetowy . Pod tym pojęciem autor 
rozumie wirtualny sklep, umieszczony na ser-

werze www, umożliwiający klientowi składanie zamó-
wienia online i dostarczający towar przy wykorzysta-
niu standardowych metod jego przesyłania, tj . pocz-
ty, przedsiębiorstw kurierskich lub, jeśli istnieje taka 
możliwość, za pomocą sieci komputerowej . Klientem 
sklepu jest każdy, kto odwiedza sklep internetowy, 
a więc wysyła zapytanie do serwera, na którym sklep 
jest umieszczony . Przedmiotem dalszych rozważań 
będą sklepy typu B2C (business-to-consumer) .

Internet już w swoim charakterze jest międzyna-
rodowy, jednak warto wyszczególnić te cechy e-com-
merce, które w sposób szczególny wpływają na glo-
balizację handlu . Cechy podzielono na trzy kategorie: 

dotyczące popytu, kosztów oraz 
inne .

cechy e-commerce 
wpływające na popyt 

odstawową cechą inter-
netu jest jego dostępność  
24 godziny na dobę, przez 

7 dni w tygodniu . Jest to cecha 
niezwykle istotna w handlu mię-
dzynarodowym, ponieważ znosi 
barierę stref czasowych . Sklepy 
internetowe mogą prowadzić han-
del przez całą dobę i przesunięcie 
czasowe nie odgrywa tu żadnej 
roli . Należy pamiętać, że proces 
składania zamówienia jest w peł-
ni zautomatyzowany i nie wyma-
ga ingerencji człowieka, dlatego 
też przyjęcie zamówienia przez 
sklep internetowy jest niczym in-
nym, jak wygenerowaniem auto-

matycznej wiadomości elektronicznej do klienta . 
Problemem może być jedynie komunikacja z obsłu-
gą sklepu internetowego w trybie online, np . przez 
komunikator internetowy lub telefonię internetową 
(np . Skype), w celu uzyskania dodatkowej porady 
lub fachowej konsultacji związanej z wyborem pro-
duktów . Jednak zawsze pozostaje możliwość komu-
nikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub 
formularzy typu offline .

Handel internetowy umożliwia natychmiastowe 
przejście ze sklepu na witrynę producenta . W przy-
padku nieznanego producenta tradycyjna forma 
handlu nie daje możliwości dostępu do szczegóło-
wych informacji o nim w trakcie dokonywania za-
kupu . Klient sklepu internetowego zainteresowany, 
kto jest producentem towaru, który zamierza zaku-
pić, może od razu odwiedzić stronę producenta, bez 
względu na kraj, z którego pochodzi . Prawidłowo 
zbudowana witryna producenta, zawierająca szcze-
gółowe informacje oraz atrakcyjna pod względem 
graficznym, może przekonać klienta do zakupu to-
waru . Dodatkowo klient może poszukać informacji 
o producencie na forach internetowych oraz przej-
rzeć opinie o produktach danego producenta bezpo-
średnio w sklepie lub w serwisach porównujących 
ceny, które zwykle oferują taką możliwość . Szybki 
i bezpłatny dostęp do informacji oraz opinii o pro-
dukcie i producencie to kolejny element e-commerce 
wspomagający globalizację handlu .

Kolejną cechą handlu elektronicznego, którą na-
leży poruszyć, jest charakterystyka klientów skle-
pów internetowych, która jest nieco inna niż w skle-
pach tradycyjnych . Przede wszystkim w handlu 
elektronicznym nie występuje bariera geograficzne-
go dostępu do sklepu, która ogranicza liczbę klien-
tów w handlu tradycyjnym . Można więc przyjąć, że 
potencjalnymi klientami sklepu internetowego są 
osoby mające dostęp do internetu i posługujące się 
językiem, w którym zbudowany jest interfejs klien-
ta (front-end sklepu) . W przypadku, gdy witryna 
jest wielojęzyczna lub sklep ma kilka witryn w róż-
nych językach, zasięg geograficzny sklepu jest 
ogromny, a liczba potencjalnych klientów liczona 
w setkach milionów .

Brak ograniczeń geograficznych skutkuje więk-
szą różnorodnością klientów, a co za tym idzie 

Wykres 1. Odsetek Polaków korzystających z internetu
Źródło: [10] .
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większym zróżnicowaniem gustów, zainteresowań, 
potrzeb itp . Heterogeniczność klientów powinna 
przekładać się na spłaszczenie dystrybuanty, bę-
dącej obrazem rozkładu sprzedawanych towarów . 
W sklepach z dużą liczbę pozycji asortymentowych 
dystrybuanta przypomina długi ogon, co świadczy 
o tym, że w internecie sprzedają się nie tylko best- 
sellery [5] . Ta ogromna różnorodność klientów 
i generowanego przez nich popytu sprzyja sprzeda-
ży towarów niszowych, których wielkość sprzeda-
ży przy ograniczeniu geograficznym klientów nie 
miałaby szans na osiągnięcie progu rentowności . 
Można więc wysnuć hipotezę, że handel elektro-
niczny przez swoje właściwości pozwalające na 
globalną sprzedaż sprzyja specjalizacji i rozwojowi 
niszowych przedsiębiorstw .

Jednym z czynników wpływających na dynamicz-
ny rozwój e-commerce wśród krajów nowo przyjętych 
do UE może być ich niższy poziom zamożności, zwięk-
szający elastyczność cenową popytu . Biedniejsze spo-
łeczeństwa bardziej reagują na zmiany cen produk-
tów, dlatego też internetowe sklepy, mogące zaofero-
wać tańsze towary cieszą się wśród nich dużym po-
wodzeniem . Sklep internetowy, jeżeli tylko jest wie-
lojęzyczny, staje się osiągalny dla klientów z całego 
świata . Jeżeli ceny w tym sklepie dostosowane są do 
biedniejszego społeczeństwa, w którym poziom cen 
czynników produkcji jest niższy, automatycznie sta-
ją się bardzo atrakcyjne dla klientów z krajów bogat-
szych o wyższym poziomie cen .

Rozliczenia w handlu międzynarodowym wy-
magają posiadania przez kupującego waluty w ja-
kiej wyceniony został towar przez sprzedaw-
cę . Sklepy internetowe nie są tutaj żadnym wy-
jątkiem . Jednak w przypadku płatności elektro-
nicznych problem przeliczania walut staje się dla 
klienta transparentny . Jeżeli płatność dokonywa-
na jest z wykorzystaniem karty kredytowej, całość 
przeliczenia dokonywana jest w systemie banko-
wym, z wykorzystaniem centrum autoryzacji kart 
płatniczych . W przypadku, gdy sklep umożliwia 
wybór waluty, w której ma być dokonywana płat-
ność (taką możliwość mają np . sklepy oparte na 
środowisku osCommerce), klient informowany 
jest o cenie produktu w swojej narodowej walucie . 
W przypadku krajów należących do Europejskiej 
Unii Monetarnej (EMU) problem przeliczania wa-
lut w e-sklepie nie istnieje, stąd też właściciele, 
którzy zadbali o wielojęzyczność takich sklepów, 
mogą liczyć na popyt klientów z całej strefy EMU . 
Warto zauważyć, że idea wspólnego rynku euro-
pejskiego połączona z ideą handlu internetowego 
sprawiła, że klient bez wychodzenia z domu jest 
w stanie zrobić zakupy w setkach tysięcy skle-
pów z piętnastu krajów EMU, nie ponosząc kosz-
tów transakcyjnych związanych z wymianą walut .  

cechy e-commerce wpływające na koszty

oszty marketingu w internecie są znacznie 
mniejsze niż w przypadku tradycyjnych ka-
nałów dystrybucji . Możliwość zbudowania 

międzynarodowej marki, pozwalającej na sprzedaż to-
waru w wielu krajach, przy wykorzystaniu interneto-
wych narzędzi marketingu jest bezsprzeczną zaletą . 
Koszty międzynarodowej promocji nowej marki za po-
mocą tradycyjnych narzędzi marketingu są tak duże, 
że stać na to jedynie duże koncerny . Internet łamie 
tę barierę, umożliwiając tanią promocję produktów 

i marek z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: tech-
niki pozycjonowania, linki sponsorowane, marketing 
wirusowy1) czy mailing . 

Wśród cech umożliwiających globalizację e-com-
merce jest również możliwość otwarcia lokalnych 
serwisów internetowych (np . sklepów, serwisów au-
kcyjnych) w wielu krajach pod znaną ogólnoświatową 
marką . Taką strategię stosują między innymi firmy 
eBay czy Amazon . Zaletą tego typu serwisów jest 
ich narodowy charakter (język, metody kontaktu 
z klientem) z równoczesną możliwością wykorzysta-
nia informatycznych narzędzi tworzonych dla „witry-
ny matki” . W tego typu lokalnych serwisach istnieje 
możliwość kontaktu z bazami danych w innych czę-
ściach świata i przekierowywania do innych serwisów 
w przypadku problemów z dostępnością asortymentu 
w danym kraju . Koszty otwarcia lokalnych serwisów 
internetowych są nieporównywalnie mniejsze niż 
w przypadku otwierania tradycyjnych oddziałów firm 
z siecią lokalnych salonów sprzedaży . W przypadku 
e-commerce można mówić o niższych barierach wej-
ścia na nowe rynki . 

inne cechy e-commerce wpływające 
na globalizację handlu

olejną cechą sklepów internetowych, mającą 
wpływ na globalizację i internacjonalizację 
handlu, jest ponadnarodowy charakter domen 

pierwszego rzędu . Struktura domen internetowych 
pozwala na umiejscowienie danego sklepu interneto-
wego w domenie krajowej (np .  .pl) lub umiejscowienie 
go w domenie pierwszego rzędu ( .com,  .biz) mającej 
charakter domeny międzynarodowej . Ponieważ orga-
ny rejestrujące domeny pierwszego rzędu znajdują się 
w Stanach Zjednoczonych oraz większość firm amery-
kańskich korzysta z tego typu domen, dlatego kojarzy 
się je z tym krajem, jednak znaczna część domen doty-
czy firm spoza Stanów Zjednoczonych . Rejestracja skle-
pu internetowego pod adresem typu www .nazwasklepu .
com lub www .nazwasklepu .biz pozwala na uzyskanie 
jego ponadnarodowego charakteru .

Bezsprzeczną zaletą internetu jest możliwość szyb-
kiego wyszukiwania informacji, w tym również skle-
pów oferujących określone produkty . Znajdowanie 
produktów za pomocą wyszukiwarek typu Google po-
zwala na internacjonalizację handlu, ponieważ odpo-
wiedzią na zadane w wyszukiwarce słowa kluczowe, 
opisujące produkt, mogą być sklepy z całego świa-
ta . Jedynie od algorytmów pozycjonowania zależy, 
które sklepy znajdą się na pierwszych pozycjach . 
Warunkiem, który musi spełniać sklep, aby znalazł 
się na liście będącej odpowiedzią na zadane wyszu-
kiwarce pytanie, jest zgodność językowa . Należy jed-
nak wspomnieć, że algorytm wyszukiwarki Google, 
tworząc listę odpowiedzi, bierze pod uwagę geoloka-
lizację, tj . określa, w jakim kraju zadano pytanie i na 
liście odpowiedzi preferowane są domeny z danego 
kraju . Dlatego też firma polska chcąca sprzedawać 
swoje towary przez internet np . w Niemczech, powin-
na rozważyć zarejestrowanie sklepu w domenie  .de .

Warto również wspomnieć o serwisach inter-
netowych służących do porównywania cen w skle-
pach internetowych . Odpowiedzią na zadane pyta-
nie, będące nazwą poszukiwanego produktu, jest 
posortowana według oferowanych cen lista skle-
pów . Sortujący algorytm, jeśli nie bierze pod uwa-
gę geolokalizacji, zwykle nie zwraca uwagi na do-
menę określającą kraj, w którym znajduje się sklep . 
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W przypadku domen pierwszego poziomu nie ma 
nawet możliwości określenia tego kraju, więc lista 
sklepów może być bardzo „międzynarodowa” .

przykładowa droga do internetowej 
sprzedaży globalnej

by wskazać, że e-commerce można w łatwy 
sposób wykorzystać do rozpoczęcia sprzedaży 
w skali globalnej, zaproponowano siedem kro-

ków, których wypełnienie pozwala na globalizację sprze-
daży . Biorąc pod uwagę najprostszą strategię przedsię-
biorstwa, które zamierza sprzedawać swoje produkty 
globalnie, powinno ono zrealizować następujące punkty:
zz  rejestracja domeny najwyższego poziomu ( .com 

lub  .biz),
zz  przygotowanie wielojęzycznej wersji sklepu inter-

netowego,
zz  umożliwienie płatności kartą kredytową w najpo-

pularniejszych systemach kart płatniczych (obecnie 
vISA i Mastercard) oraz systemach płatności elektro-
nicznych, np . PayPal,
zz  podpisanie umowy z firmami kurierskimi do-

starczającymi przesyłki do większości krajów świata,
zz  pozycjonowanie witryny pod względem słów klu-

czowych, które definiują sprzedawane produkty,
zz  zgłoszenie sklepu do najpopularniejszych między-

narodowych porównywarek cenowych . Do najbardziej 
znanych na świecie porównywarek cenowych zaliczyć 
można: Shopzilla .com, Pricegrabber .com, Order .com, 
Bizrate .com [11],
zz  wykupienie linków sponsorowanych w wyszu-

kiwarkach, które mają największe udziały w rynku 
(obecnie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 
Google) . Linki sponsorowane są najdynamiczniej 
rozwijającą się gałęzią marketingu internetowego . 
Zysk netto spółki Google wyniósł w 2008 r . 4,2 mld 
USD, przy przychodach na poziomie 21,8 mld USD 
[7] . Takie wyniki firmy, dla której linki sponsoro-
wane są głównych źródłem przychodów, świadczą, 
że coraz większa liczba przedsiębiorstw zaczyna do-
strzegać potencjał ekonomiczny tej formy reklamy .

Wykonanie powyższych kroków wydaje się 
stosunkowo prostym zadaniem, jednak nie każde 
przedsiębiorstwo, które zastosuje się do wymie-
nionych siedmiu zaleceń, odniesie spektakularny 
sukces . Można jednak postawić tezę, że global-
na sprzedaż nigdy nie była możliwa przy tak ma-
łych nakładach . Bariery wejścia na rynek global-
ny stały się więc tak małe, że nawet przedsiębior-
ca prowadzący rodzinną małą firmę jest w stanie 
sprzedawać swoje produkty w skali całego świata .

podsumowanie

odsumowując, można zauważyć, że handel 
elektroniczny z wykorzystaniem interne-
tu będzie w coraz większym stopniu wpły-

wał na proces przyspieszenia globalizacji handlu . 
Ponadnarodowy charakter internetu, a także jego 
inne cechy wymienione w artykule mogą sprawić, że 
konsumenci coraz częściej będą wybierać produkty 
w sklepach zagranicznych4) . 

Podstawowe problemy, które istnieją w każdej 
formie handlu międzynarodowego, również handlu 
elektronicznego, dotyczą barier językowych, trans-
portowych i kulturowych . W przypadku internetu 
dodatkową barierą pozostaje problem odpowiedniej 
infrastruktury teleinformatycznej . 

Przedstawione siedem kroków, które mogą przy-
bliżyć przedsiębiorstwo do sprzedaży globalnej z wy-
korzystaniem internetu, jest oczywiście jedynie pro-
pozycją, która ma na celu ukazanie, że wchodzenie 
na rynki zagraniczne w handlu elektronicznym jest 
nieporównywalnie mniej kosztowne niż tradycyjne 
metody wymagające ogromnych nakładów kapitało-
wych . W dobie internetu nawet małe przedsiębior-
stwo, umiejętnie wykorzystujące marketing interne-
towy, może pokusić się o sprzedaż swoich produk-
tów w skali całego świata .

dr Grzegorz Chodak 
Instytut Organizacji i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej

PRZYPISY
1) Stan na koniec 2008 r .
2) Wbrew negatywnie kojarzącej się nazwie marketing wi-
rusowy zwykle nie jest dokuczliwą techniką promocji . Pole-
ga on na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci 
będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczą-
ce firmy, usług czy produktów – może to być tzw . budowa-
nie świadomości marki, czyli wywoływanie pożądanych skoja-
rzeń z nazwą, logo firmy . Przykładem marketingu wirusowe-
go mogą być zabawne lub intrygujące filmy, lub zdjęcia rekla-
mowe, które użytkownicy internetu rozsyłają między sobą [6] .
3) Obecnie w Stanach Zjednoczonych coraz częściej, oprócz 
tradycyjnych form kontaktu z doradcą, tj . przez telefon 
(tradycyjny lub voIP) i tekstowy komunikator interneto-
wy, pojawia się możliwość wideorozmowy z konsultantem .
4) Internetowy sklep zagraniczny rozumieć należy jako 
sklep, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo zagranicz-
ne, tj . zarejestrowane poza Polską, ponieważ umiejscowie-
nie elektronicznego sklepu może być dowolne – oprogramo-
wanie może się znajdować na serwerze w dowolnym kraju .
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Summary
In this article e-commerce features, which determines mar-
ket globalisation were discussed . In the first part of article 
percentage level of internet users (households and enterpris-
es) was shown . Also percentage level of Polish internet users 
during last few year was explored . The features of e-com-
merce were divided into demand oriented, cost oriented and 
others . Additionally percentage of individuals who ordered 
goods or services, over the Internet was analysed . Then an 
example of activities which should overcome company when 
it wants to sell globally .

informatyka
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wstęp 

adania nad strukturą 
własności – jej charakte-
rystyką, zmianami i efek-

tywnością stanowią jeden z waż-
niejszych nurtów w literaturze 
z zakresu nadzoru korporacyjnego . 
Bardzo ciekawym wątkiem tych 
analiz jest odpowiedź na pytanie 
o zależność między typem struktu-
ry własności a efektywnością i wy-
nikami osiąganymi przez spółkę . 
Analizy te są dość trudne ze wzglę-
du na konieczność wydzielenia 
danych typów czy form struktury 
własności przy obserwowaniu ich 
wyników . Badania takie zakładają 
bowiem, że odmienne typy struktu-
ry własności będą sprzyjać innym 
działaniom realizowanym przez 
przedsiębiorstwa . Literatura przed-
miotu, choć analizuje różne odmia-
ny struktury własności, najczęściej 
wyróżnia trzy najważniejsze typy: 
spółki z udziałem akcjonariuszy ze-
wnętrznych mających duży pakiet 
akcji, spółki z udziałem insiderów 
mających duży pakiet akcji oraz 
spółki o rozdrobnionej strukturze 
własności . 

Celem artykułu jest określenie, 
czy dany typ struktury własności 
będzie determinować określone 

zachowanie spółki i jej wyniki . 
W związku z tym analizie podda-
no transakcje zakupu i sprzedaży 
aktywów spółki (asset sales) i ich 
wpływ na kształtowanie się kursu 
akcji (efekt ogłoszenia) . Brak róż-
nic w kształtowaniu się kursów 
akcji spółek o różnej strukturze 
własności będzie sugerować, że 
jej typ nie jest czynnikiem wy-
wierającym wpływ na wyniki 
spółki . Większe różnice efektu 
ogłoszenia w określonej struktu-
rze własności będą wskazywać na 
różnice w postrzeganiu spółek . 
W badaniu wykorzystano metodę 
event study polegającą na anali-
zie wahań kursu akcji w okre-
ślonym przedziale czasowym 
przed i po ogłoszeniu informacji 
o sprzedaży aktywów (dywesty-
cji) . Odnotowywane zmiany kursu 
akcji są następnie odnoszone do 
sytuacji, w której nie byłoby żad-
nej transakcji . Wzrost kursu ak-
cji w każdym przypadku oznacza 
pozytywną reakcję rynku kapita-
łowego i każe interpretować taką 
transakcję jako działanie w inte-
resie akcjonariuszy (hipotetycznie 
może to być w przypadku spółek 
kontrolowanych przez akcjonariu-
szy zewnętrznych) . Negatywna 
reakcja rynku może sugerować, 
że transakcja nie jest dokonywa-
na w interesie akcjonariuszy, co 
z kolei oznacza słaby nadzór nad 
spółką (hipotetycznie może to być 
w przypadku spółek o rozdrobnio-
nej własności) .  

przegląd literatury
 
a potrzeby niniejszego 
artykułu należy doko-
nać przeglądu literatury 

analizującej transakcje sprzedaży 
aktywów (asset sell-offs) oraz lite-
ratury koncentrującej się na anali-
zach struktury własności . 

Literatura analizująca transak-
cje sprzedaży aktywów bazuje na 
empirycznych opracowaniach re-
akcji rynku na ogłoszenia o sprze-
daży . Wcześniejsze badania dzie-
liły próbę badawczą na spółki 
sprzedające i kupujące i zakładały 
pozytywne NPv w realizowanych 
transakcjach . Późniejsze opra-
cowania natomiast wyróżniały 
podgrupy w próbie badawczej ze 
względu na określoną charaktery-
stykę . Tabela 1 podsumowuje wy-
niki badań nad reakcją rynku na 
informacje o sprzedaży aktywów . 

Literatura przedmiotu wypra-
cowała wiele obserwacji istotnych 
dla niniejszego artykułu, które 
można podsumować następująco: 
zz ogłoszeniom o sprzedaży akty-

wów (dywestycji) towarzyszą efek-
ty zwiększania wartości (pozytyw-
ne reakcje rynku);  
zz rynek jest świadomy wystę-

powania kosztów agencji, które 
mogą oddziaływać na przyczyny 
działań podejmowanych zarówno 
przez spółki sprzedające, jak i ku-
pujące;  
zz w parach spółek dokonujących 

transakcji charakterystyka jednej 
spółki może wpływać na poziom 
zwrotu w drugiej spółce .   

Literatura analizująca struktu-
rę własności stara się odpowie-
dzieć na pytanie o różnice w po-
dejmowanych działaniach i uzy-
skiwanych wynikach przez spółki 
charakteryzujące się różnymi ty-
pami własności . W badaniach nad 
strukturą własności uwzględnia 
się stopień koncentracji, tożsamość 

„IUP Journal of Corporate Governance”

Struktura własności a wartość spółki 
Badania transakcji sprzedaży aktywów 
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,

akcjonariuszy oraz ich charakte-
rystykę i realizowane strategie . 
Główne nurty badań wyróżniają 
spółki o skoncentrowanej struktu-
rze własności będące w posiada-
niu akcjonariuszy zewnętrznych 
oraz akcjonariuszy wewnętrznych 
(insiderów) .  

Akcjonariusze dominujący spo-
za spółki mogą zapewnić efek-
tywny monitoring nad nią, gdyż 
ze względu na posiadane udziały 
są wolni od „problemu jazdy na 
gapę” (free rider problem) i mają 
motywację do angażowania się 
w nadzór i wpływania na zarząd . 

Tab. 1. Wyniki badań nad sprzedażą aktywów

Badanie Pytania badawcze CAR (%) Okno 
czasowe

Wielkość próby i czas 
badania

Alexander et al . 
(1984)

Efekt ogłoszenia dla sprzedających 
spółek

0,40
0,31

(-1,0)
(-1,0)

53
59

(1964–1973)

Rosenfeld (1984)
Efekt ogłoszenia  
dla kupujących  

i  sprzedających spółek

2,76
2,10

(-1,+1)
(-1,+1)

62 sprzedających
30 kupujących
(1963–1981)

Jain (1985)
Efekt ogłoszenia  
dla kupujących  

i  sprzedających spółek

0,7
0,34

(-5,-1)
(-1)

1062 sprzedających
304 kupujących

(1976–1978)

Klein (1986) Czy ujawnienie ceny aktywów wpływa 
na reakcję rynku?

1,12
2,47
0,02

(-2,0)

202
91 z ceną

124 bez ceny
(1970–1979)

Tehranian et al . 
(1987)

Czy sprzedaż aktywów dla spółek 
z długoterminowym planem 

strategicznym ma efekt ogłoszenia?

1,10
-0,87 (-2,+2)

66 z planem
80 bez planu
(1974–1982)

Sicherman i Pettway 
(1987)

Efekt dla wzrostu  kupujących 
w zależności od:

1 . pokrewności aktywów
2 . sytuacji finansowej sprzedających

1,813
-0,212
1,311
0,587

(-10,-1)
(-10,-1)
(+1,+10)
(+1,+10)

49 pokrewnych
98 niepokrewnych

42 słabych
105 silnych
(1983–1985)

Hite et al . (1987)

Dwie hipotezy:
Brak informacji = aktywa 

niedoszacowane
Synergia – zyski tylko przy zakończeniu 

transakcji z powodzeniem 

1,66
1,41

(-1,0)
(-1,0)

55 zakończonych  
z powodzeniem

59 bez powodzenia
(1963–1983)

Hirschey i Zaima 
(1989)

Efekt insider trading 
i struktury własności dla reakcji rynku

1,64
2,22
1,14
0,82
2,83

(-1,0)
(-1,0)
(-1,0)
(-1,0)
(-1,0)

64 pełna próba
30 kupujących

34 sprzedających
38 rozdrobniona struktura

26 skoncentrowana
(1975–1982)

Sicherman i Pettway 
(1992)

1 . Czy sytuacja finansowa sprzedającego 
ma wpływ na rozdział zysków między 

sprzedającego i kupującego?
2 . Czy ww . rozdział zysku zależy  
od ujawnienia ceny transakcji?

0,92
0,50 (-1,0)

278 kupujących  
i sprzedających

(1981–1987)

Lang et al . (1995) Efekty dla sprzedających wobec 
wykorzystania pozyskanych środków

1,41
3,92
-0,48

(-1,0)

93 
40 wypłacona dywidenda

53 reinwestowano  
(1984–1989)

Lasfer et al . (1996)
Efekty monitoringu przez wierzyciela 
na reakcję rynku (większe zwroty przy 

wyższym poziomie długu)

0,82
2,12
0,49

(-1,0) 142 w trudnej i zwykłej 
sytuacji (1985–1992)

Kruse (2002)
Czynniki związane z większą częstością 

sprzedaży w spółkach o słabszych 
wynikach

Analiza regresji 239
(1985–1986)

Dietmar 
i Shivdasani (2003)

Zmiana zakresu dywersyfikacji 
(identyfikacja dyskonta 
dywersyfikacyjnego)

3,4
3,4
3,5

278
144 zdywersyfikowanych
138 na jednym segmencie 

rynkowym
(1983–1994)
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Możliwości lepszego 
monitoringu wynika-
ją z trzech zasadni-
czych założeń [Shleifer 
i vishny, 1986] – do-
minujący akcjonariu-
sze mogą odprzedać 
swoje udziały akcjona-
riuszom aktywnym, 
którzy będą zaintere-
sowani poprawą efek-
tywności dzia łania 
spółki . Po drugie, mogą oni po-
móc w przejęciu spółki innemu 
inwestorowi oraz po trzecie, ich 
silna pozycja zwiększa możliwo-
ści przetargowe w negocjacjach 
z zarządem . Pozytywne korzyści 
wynikające z efektywnego moni-
toringu i ich przewaga nad pono-
szonymi z tego tytułu kosztami 
pojawiają się już przy udziałach 
na poziomie 15% [Zeckhauser 
i Pound, 1990] . Dominujący ak-
cjonariusze spoza spółki efek-
tywnie kontrolują także wyso-
kość płac menedżerskich [Tosi 
i Gomez-Mejia, 1994] . 

Insiderzy mający dominujące 
udziały w spółce także przyczy-
niają się do pozytywnych efektów, 
choć ich źródło jest odmienne 
– zgodnie z teorią agencji większe 
udziały insiderów w strukturze 
własności będą sprzyjać zbliżeniu 
interesów menedżerów i akcjona-
riuszy i będą motywować zarzą-
dzających do zwiększania war-
tości spółki [Jensen i Meckling, 
1976] . Z drugiej jednak strony 
udziały menedżerów we własno-
ści zwiększają ich pozycję w spół-
ce i mogą wpłynąć na ich zacho-
wanie (na przykład blokowanie 
wrogich przejęć) [Demsetz, 1983; 
Fama i Jensen, 1983] . Badania 
nad udziałem menedżera we wła-
sności i jego wpływie na war-
tość przedsiębiorstwa mierzoną 
Q Tobina wykazały nieliniową 
zależność . Jednocześnie analizy 
te zidentyfikowały pozytywne 
efekty w przedziałach 0-5% i po-
wyżej 25% [Morck et al ., 1988] . 
Inne badania wykazały istnienie 
pozytywnych efektów do pozio-
mu 40% udziałów menedżera we 
własności i negatywne efekty po-
wyżej poziomu 50% [McConnell 
i Servaes, 1990] . Z kolei bada-
nia uwzględniające endogenicz-
ność struktury własności i ana-
lizujące całościową charaktery-
stykę spółek nie wykazały żad-
nych statystycznie istotnych za-
leżności [Demsetz i villalonga, 
2000] . 

metodologia badania 

Pytania badawcze 

Literatura dostarcza trzech pod-
stawowych obserwacji na potrze-
by niniejszego artykułu . Po pierw-
sze, rynek postrzega sprzedaż ak-
tywów jako transakcję wpływają-
cą na wartość spółki . Po drugie, 
menedżerowie mogą dokonywać 
zakupu lub sprzedaży aktywów 
nie zawsze w interesie akcjonariu-
szy, a więc występują koszty agen-
cji, oraz po trzecie, charakterysty-
ka spółki sprzedającej aktywa ma 
wpływ na wycenę spółki te akty-
wa kupującej . Pytania badawcze 
obejmują następujące kwestie . 

efekt struktury własności

rzegląd literatury przed-
miotu wskazuje na poten-
cjalne pozytywne efekty 

udziału we własności akcjonariu-
sza dominującego wobec struktu-
ry rozdrobnionej . Udział insiderów 
we własności nie doczekał się kon-
kluzywnych wyników, gdyż dwie 
sprzeczne tezy wciąż konkurują ze 
sobą . Jeżeli w spółkach o rozdrob-
nionym akcjonariacie zakłada się 
większą kontrolę zarządzających 
(a mniejszą ze strony akcjonariu-
szy), to rynek będzie reagować róż-
nie na ogłoszenia tych samych decy-
zji . Tak więc pierwsze pytanie (P1) 
dotyczy tego, czy istnieje różnica 
w efektach ogłoszenia (reakcji ryn-
ku na informacje o sprzedaży akty-
wów) pomiędzy spółkami o różnych 
typach struktury własności . 

wpływ struktur własności 
na wartość spółki 

iększość dostępnych ba-
dań dotyczy analizy wpły-
wu ogłoszenia o sprzeda-

ży aktywów na spółki sprzedające 
i kupujące, a tylko jedno opracowa-
nie brało pod uwagę możliwość 
wzajemnego wpływu podczas sprze-
daży aktywów . Kwestia ta będzie 

analizowana także w niniejszym 
artykule dzięki badaniu par spółek 
przeprowadzających tran-sakcje . 
Z tego względu możliwe są dwa 
efekty wpływu na uzyskiwane wy-
niki – efekt własny spółki oraz 
efekt spółki-partnera . Efekt własny 
spółki wynika z charakterystyki jej 
struktury własności i zakłada na 
przykład pozytywne efekty przy 
dominującym udziale akcjonariu-
sza zewnętrznego, który zapewnia 
efektywny monitoring . Efekt spół-
ki-partnera także jest wynikiem 
wpływu jej struktury własności na 
postrzeganie przez rynek dokony-
wanej transakcji . Możliwa jest tak-
że kombinacja tych efektów i wza-
jemne ich oddziaływanie na reak-
cje rynku . Rynek ocenia bowiem 
dwie kwestie – czy transakcja jest 
dokonywana zgodnie z interesem 
akcjonariuszy (czy zwiększa war-
tość spółki) i jak transakcja jest 
negocjowana (poprawnie czy nie) . 
Dyskusja ta każe sformułować na-
stępujące pytania (P2): czy zyski ze 
sprzedaży aktywów wynikają jedy-
nie z efektu własnego spółki, czy 
zyski ze sprzedaży aktywów wyni-
kają jedynie z efektu spółki-partne-
ra, czy zyski ze sprzedaży aktywów 
wynikają z kombinacji efektu wła-
snego spółki i spółki-partnera? 

Zgodnie z przyjętymi hipote-
zami tabela 2 przedstawia prze-
widywane efekty wysokości sku-
mulowanych ponadnormatywnych 
zwrotów z inwestycji (cumulated 
abnormal returns – CARs) w za-
leżności od struktury własności 
spółki i spółki-partnera . 

struktura własności  
vs. sygnały płynące 
od menedżerów 

rzecią kwestią jest jaw-
ność ceny, po której do-
konywana jest transak-

cja sprzedaży aktywów, co leży 
w gestii menedżerów, choć infor-
macja ta nie zawsze musi odpo-
wiadać rzeczywistości . Pojawia 
się zatem kwestia większej wagi 

przeglàdZ cZasopism ZagranicZnych

Tab. 2. Przewidywane efekty wysokości skumulowanych ponadnormatyw-
nych zwrotów z inwestycji (CARs) w zależności od struktury własności 
spółki i spółki-partnera

Typ struktury własności Efekt własny Efekt spółki-partnera

Akcjonariusz większościowy spoza spółki + +

Większościowy akcjonariusz ze spółki (insider) ? ?

Rozdrobniony akcjonariat – –
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dla rynku poszczególnych czynni-
ków (struktury własności i jawno-
ści ceny) . Pozwala to sformułować 
trzecie pytanie badawcze (P3): czy 
rynek postrzega strukturę wła-
sności jako czynnik istotniejszy 
dla oceny efektywności transak-
cji, czy tym czynnikiem jest kwe-
stia jawności ceny realizowanej 
transakcji? 

Dobór próby 

Dobór próby badawczej jest klu-
czowy z punktu widzenia posta-
wionego pytania o różnice w osią-
ganych wynikach spółek ze wzglę-
du na różne typy własności . Próba 
powinna bowiem dać możliwość 
porównania reakcji rynku na do-
konywaną transakcję w spółkach 
z trzech różnych grup pod wzglę-
dem struktury własności . Dobór 
próby był bardzo pracochłonną 
częścią badania i umożliwił wy-
selekcjonowanie 332 spółek prze-
prowadzających transakcję sprze-
daży aktywów wraz z dokład-
ną datą ogłoszenia tej transak-
cji oraz określeniem ich struktur 
własności . Następnie podzielono 
je na trzy grupy zgodnie z typa-
mi struktury własności (dominu-
jący akcjonariusz zewnętrzny, do-
minujący akcjonariusz wewnętrz-
ny i akcjonariat rozdrobniony) . 
Jednocześnie dokonano wyod-
rębnienia par spółek kupujących 
i sprzedających aktywa (9 par) . 
W analizie event study skalkulo-
wano skumulowane ponadnorma-
tywne zwroty z akcji (cumulative 
abnornal returns – CARs) dla od-
dzielnego okna czasowego każdej 
transakcji w okolicach jej ogłosze-
nia .  

wyniki 

zyskane wyniki pozwoli-
ły na odpowiedź na po-
stawione pytania ba-

dawcze wiążące kwestie struktu-
ry własności i wartości spółki po 
ogłoszeniu transakcji sprzedaży 
aktywów . Analizy dotyczące całej 
próby badawczej i jej poszczegól-
nych podgrup oraz uwzględniające 
różne okna czasowe wskazują, że 
(wyniki statystycznie istotne, chy-
ba że zaznaczono inaczej): 
zz dla spółek kupujących aktywa 

odnotowano znaczne różnice w wy-
sokości ponadnormatywnych zwro-
tów z akcji, co oznacza, że struktu-
ra własności wywiera wpływ na wy-
cenę spółek (P1): 

z9 wyniki dla spółek cechu-
jących się wysokim udziałem 
akcjonariusza spoza firmy są 
zgodne z hipotezą o jego funk-
cji monitorującej – w bada-
niach odnotowano pozytywne 
CARs; 
z9 w przypadku spółek z wy-

sokim udziałem insidera ry-
nek antycypuje wyższe kosz-
ty agencji i ryzyko działania 
niezgodnego z interesem po-
zostałych akcjonariuszy spo-
za firmy (negatywne CARs, 
ale wyniki statystycznie nie-
istotne); 
z9 dla spółek z rozdrobnionym 

akcjonariatem wyniki także 
wskazują na koszty agencji (ne-
gatywne CARs); 
zz w przypadku spółek sprzedają-

cych aktywa w całej próbie odno-
towano pozytywne efekty wzrostu 
kursu akcji po ogłoszeniu informa-
cji o dywestycji (P1): 

z9 także w przypadku spółek 
sprzedających pojawiły się róż-
nice w wysokości ponadnorma-
tywnych zwrotów z akcji suge-
rujące, że struktura własności 
wywiera wpływ na wycenę 
spółek; 
z9 rynek pozytywniej wycenia 

spółki, w strukturze własności 
których występuje dominujący 
akcjonariusz zewnętrzny (wyż-
sze i pozytywne CARs) – po-
nownie tłumaczy się to wiarą 
w efektywny monitoring akcjo-
nariusza dominującego; 
z9 gorszą wycenę odnotowa-

no w przypadku spółek z wy-
sokim udziałem insidera we 
własności oraz spółek cechują-
cych się rozdrobnionym akcjo-
nariatem (negatywne CARs, 
ale wyniki statystycznie nie-
istotne); 
zz w badaniach odnotowano silny 

pozytywny efekt własny w przy-
padku kupujących i sprzedają-
cych spółek cechujących się wy-
sokim udziałem akcjonariusza ze-
wnętrznego, negatywny efekt wła-
sny dla spółek cechujących się wy-
sokim udziałem insidera oraz mie-
szany efekt własny dla spółek ce-
chujących się rozdrobnionym ak-
cjonariatem (negatywny dla kupu-
jących, brak efektu dla sprzedają-
cych) – (P2); 
zz odnotowano także efekt spół-

ki-partnera w przypadku tran-
sakcji spółek cechujących się wy-
sokim udziałem akcjonariusza ze-
wnętrznego ze spółkami o roz-
drobnionej strukturze własności 

oraz silny efekt spółki-partnera 
w przypadku transakcji spółek 
cechujących się wysokim udzia-
łem akcjonariusza zewnętrznego 
ze spółkami o wysokim udziale 
insiderów (P2); 
zz analizy regresji wykazały, że 

rynek postrzega strukturę wła-
sności jako czynnik istotniejszy 
dla oceny efektywności transak-
cji, a jawność ceny realizowanej 
transakcji nie wywiera wpływu 
na wycenę aktywu ani przy jego 
zakupie, ani przy jego sprzeda-
ży (P3) . 

podsumowanie  

ł ównym wn iosk iem 
z prowadzonych ana-
liz jest stwierdzenie, że 

typ struktur własności wpływa 
na wycenę spółki przy sprzeda-
ży i zakupie aktywów . Rynek wy-
żej wycenia te spółki z dokonują-
cych transakcji, które cechują się 
wysokim udziałem akcjonariusza 
zewnętrznego w porównaniu ze 
spółkami o wysokim udziale in-
sidera oraz rozdrobnionej struk-
turze własności . Przyczyną niż-
szej wyceny w spółkach o roz-
drobnionym akcjonariacie i wyso-
kim udziale menedżerów we wła-
sności są wyższe koszty agencji . 
Obecność akcjonariusza dominu-
jącego przyczynia się do zwięk-
szenia efektywności monitoringu 
nad zarządzającymi i zapewnia 
działanie na rzecz zwiększania 
wartości spółki . Ponadto bada-
nie pozwoliło odnotować kluczo-
we znaczenie struktury własno-
ści także w kontekście jawności 
ceny przeprowadzanej transakcji 
sprzedaży aktywów . Analizy re-
gresji wyraźnie wskazały, że jaw-
ność ceny realizowanej transakcji 
nie wywiera wpływu na wycenę 
aktywu ani przy jego zakupie, ani 
przy jego sprzedaży .  

Opr . dr Maria Aluchna
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 
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15 marca 2010 roku prof . zw . 
dr hab . dr h .c . Ber Haus ob-
chodził uroczyście 90 . urodzi-
ny . Profesor jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
we Wrocławiu (tytuł magistra 
otrzymał w 1953 roku, dyplom 
z nr . 4) . Już w trakcie studiów, 
w 1950 roku rozpoczął pracę 
jako asystent w Katedrze Staty-
styki i przez 60 lat pozostał ak-
tywny naukowo . Przez cały ten 

czas Profesor był związany z macierzystą uczelnią, współpra-
cując także z różnymi uczelniami polskimi i zagranicznymi 
(profesor wizytujący w Wojskowej Akademii Ekonomicznej 
Citadel w Charleston w Południowej Karolinie, współpraca 
z uczelniami Leningradu, Moskwy, Charkowa, Odessy i Miń-
ska) . Był animatorem wielu przedsięwzięć badawczych, semi-
nariów, konferencji, monografii naukowych, swobodnie poru-
szając się w obszarze takich dyscyplin akademickich, jak eko-
nomika przedsiębiorstwa i zarządzanie . Uczestniczył również 
w różnych programach badawczych prowadzonych przez pol-
skie uczelnie . Przez lata działał aktywnie na niwie praktyki 
gospodarczej, pełniąc ważne funkcje w sferze zarządzania or-
ganizacjami gospodarczymi .   

W dziedzinie nauk o zarządzaniu Profesor jest najwybit-
niejszym przedstawicielem tzw . nurtu neoklasycznego . Od 
początku swojej działalności naukowej wyznawał zasadę, że 
nauki o zarządzaniu wyrastają z potrzeb praktyki gospodar-
czej i że bez gruntownych badań empirycznych organizacji 
gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, nie można rozwijać 
teorii . To spowodowało, że Jego zainteresowania znajdują się 
na pograniczu zarządzania i ekonomii . Głównymi kierunka-
mi badań naukowych Profesora były: gospodarowanie czyn-
nikami produkcji w przedsiębiorstwie, efektywność działalno-
ści przedsiębiorstw, organizowanie i planowanie produkcji, 
zarządzanie złożonymi organizacjami gospodarczymi . 

Podziw dla dokonań Profesora budzi Jego dorobek na-
ukowy – to ponad 350 publikacji i ponad 150 ekspertyz . 
Dotyczą one tak istotnych zagadnień, niekiedy o charakterze 
przełomowym, jak: organizacja produkcji i pracy, organizacja 
i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych, zrze-
szeń, holdingów i firm zarządzających . Szczególnym zainte-
resowaniem i upodobaniem Profesora Bera Hausa cieszyły 
się i nadal cieszą zagadnienia związane z weryfikacją założeń 
teoretycznych w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw . 

Aktywność naukowa Profesora nie zmalała po Jego 
przejściu na emeryturę . Nadal aktywnie uczestniczy 
w większości ważnych konferencji naukowych, na których 
przedstawia referaty będące rezultatem Jego aktualnych 
zainteresowań badawczych . 

Uczony Ber Haus jest nie tylko badaczem, ale również 
wybitnym nauczycielem akademickim . Działalność dydak-
tyczna Profesora ewoluowała wraz z przeobrażeniami pol-
skich uczelni ekonomicznych . Prowadził zajęcia dydaktyczne 
z takich przedmiotów, jak statystyka, ekonomia, ekonomika 
przemysłu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, analiza 
ekonomiczna, organizacja produkcji, organizacja pracy, teo-
ria organizacji i zarządzania . Jest promotorem ponad 700 
magistrantów i dyplomantów . Wysokie kompetencje Profeso-
ra w dziedzinie kształcenia kadr wyrażają się również liczbą 
68 wypromowanych przez Niego doktorów, spośród których 
wielu jest dziś profesorami tytularnymi i uczelnianymi (na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 uczniów 
Profesora to profesorowie belwederscy) . Jest więc wybitnym 
wychowawcą kadr naukowych . Nie ma drugiej takiej osoby 
w Polsce, która mogłaby się z Nim równać na tym polu . 

Wielką zaletą Profesora była umiejętność tworzenia 
zespołu uczniów – współpracowników, którym mógł prze-
kazywać swoją wiedzę i doświadczenie, stwarzając możli-
wości twórczej dyskusji i ścierania się różnych poglądów, 

również tych niezgodnych z poglądami lidera . Niezwykle 
wysoka etyka, skromność oraz nieustanna chęć niesienia 
pomocy to główne cechy charakteryzujące postawę Profe-
sora . Pomoc ta przejawia się zwłaszcza w inspirowaniu do 
podejmowania nowych zadań i znajdowania sposobów ich 
rozwiązania i zawsze jest okazywana z niezwykłą życzliwo-
ścią, ogromną kulturą i taktem, niejednokrotnie w trakcie 
ulubionych przez Profesora wycieczek górskich . 

 W osobowości Profesora Bera Hausa skupiły się więc 
trzy najważniejsze zalety uczonego: umiejętność osiąga-
nia znaczących wyników naukowych, tworzenia zespołów 
naukowców oraz kreowania takich warunków, w których 
uczniowie są w stanie osiągnąć więcej niż ich nauczyciel .

Wielkie są zasługi Profesora dla Akademii Ekonomicz-
nej, a później Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu . Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyj-
nych, między innymi w 1969 roku zorganizował Katedrę 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, którą kierował 
aż do przejścia na emeryturę w grudniu 1990 roku . Był 
także dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania 
(1972–1974), prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Eko-
nomicznego, prorektorem ds . nauki (1987–1990), kierow-
nikiem Studiów Doktoranckich, jak również opiekunem 
naukowym Pracowni Systemów Zarządzania w Zakładach 
Naukowo-Badawczych . Wniósł duży wkład pracy w orga-
nizację i rozwój Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego . 

Doceniając zasługi, przyznano Profesorowi wiele tytułów 
honorowych, nagród i odznaczeń . W roku 2004 w Akade-
mii Ekonomicznej im . Karola Adamieckiego w Katowicach 
nadano Mu tytuł doktora honoris causa w uznaniu wybit-
nych osiągnięć i zasług dla nauk o zarządzaniu . W roku 
2009 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otrzy-
mał Statuetkę Kryształowego Alumnusa za wieloletnią ak-
tywność w pracy zawodowej oraz działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej . 

Z okazji 90 . urodzin Profesora odbyło się kilka bardzo uro-
czystych spotkań . Pierwsze, z najbliższymi współpracownikami, 
odbyło się w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębior-
stwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu . To właśnie 
Profesor Ber Haus stworzył i przez wiele lat rozwijał tę kate-
drę, z pożytkiem dla uczelni, praktyki gospodarczej i dla swoich 
uczniów . Były kwiaty i gratulacje, a potem – jak zawsze od wielu 
lat – seminarium katedralne z aktywnym udziałem Jubilata . 

Kolejne uroczyste spotkanie, na które przybyli znamieni-
ci przedstawiciele nauki polskiej, wybitni profesorowie nauk 
o zarządzaniu, reprezentujący wszystkie krajowe ośrodki 
naukowe tej dyscypliny, miało miejsce w jednym z wrocław-
skich hoteli . Wprowadzenie do właściwej części uroczystości 
wygłosił Profesor Henryk Jagoda, prezentując główne etapy 
kariery naukowej Profesora Bera Hausa . Następnie Profe-
sor Jan Lichtarski „poddał” próbie pamięć Jubilata, przed-
stawiając do odgadnięcia postacie na zdjęciach z Jego życia 
prywatnego i zawodowego oraz czas i miejsce ich wykonania . 
Próbę tę Jubilat zaliczył znakomicie . Bardzo ciepła i bardzo 
osobista wypowiedź Jubilata była wzruszającym i miłym za-
kończeniem tej części uroczystości . 

Następnego dnia odbyła się sesja naukowa, której podsta-
wą była wcześniej przygotowana w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wrocławiu publikacja okolicznościowa pod red . Hen-
ryka Jagody i Jana Lichtarskiego pt . Kierunki i dylematy 
rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem . Re-
feraty do dyskusji wybrał sam Jubilat, który także przewod-
niczył obradom .   

Dziękujemy w imieniu środowiska akademickiego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego za zaszczyt i przywilej korzystania 
z wiedzy i doświadczenia Pana Profesora, gratulujemy pięk-
nego jubileuszu i życzymy Panu dużo zdrowia .

W imieniu wychowanków  
i współpracowników Profesora                                                                                      

Stanisław Nowosielski
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