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Agnieszka Bojnowska
Aleksandra Jaszczułt

BANKOWA EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA
DLA BANKÓW GIEŁDOWYCH W POLSCE

Wprowadzenie
Z powodu swojej szczególnej specyﬁki w zakresie sporządzania sprawozdań
ﬁnansowych, jak i prowadzenia działalności operacyjnej, instytucje ﬁnansowe
takie jak banki czy zakłady ubezpieczeniowe często są pomijane w badaniach
dotyczących pomiaru wartości prowadzonych przez specjalistów. Sektor bankowy
stanowi bardzo istotny element polskiego rynku kapitałowego, czego dowodzą
kursy akcji banków i ogólna sytuacja banków na tle innych spółek giełdowych
w Polsce.
W artykule podjęto próbę empirycznego wyznaczenia wykreowanej wartości
dodanej przez banki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy wykorzystaniu bankowej ekonomicznej wartości dodanej (BEVA),
która stanowi dostosowanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej EVA do
specyﬁki sektora bankowego. Po przedstawieniu przyjętych założeń i metodologii
badania omówiono uzyskane wyniki, na podstawie których wyciągnięte zostały
wnioski pozwalające na ocenę postawionej tezy.
1. Ekonomiczna wartość dodana w bankowości
Banki jako instytucje ﬁnansowe cechują się odmiennym sposobem prowadzenia działalności operacyjnej i innym schematem sprawozdań ﬁnansowych
niż pozostałe przedsiębiorstwa działające na rynku. W konsekwencji konieczne
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jest odpowiednie dostosowanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
do podmiotów sektora bankowego. Wymaga to poprawnego zdeﬁniowania oraz
sprecyzowania pewnych aspektów EVA w taki sposób, aby uwzględniały one
specyﬁczny charakter działalności banków komercyjnych. Niestety w tym zakresie
literatura, zarówno polska, jak i obcojęzyczna, jest jeszcze nieco uboga.
Próby odrębnego zdeﬁniowania ekonomicznej wartości dodanej dla sektora
bankowego podejmuje się między innymi R. Stepnowski. Autor, wprowadzając
pojęcie bankowej ekonomicznej wartości dodanej BEVA (z ang. Banking Economic
Value Added), wychodzi z założenia, że w banku niemal wszystkie pasywa kosztują.
Zaproponowana przez niego deﬁnicja BEVA jest następująca1:
BEVA =

zysk netto .
100%
suma bilansowa

średni koszt pasywów [%] . suma bilansowa

(1)

Po dokonaniu odpowiednich przekształceń matematycznych przyjmuje ona
postać2:
BEVA = zysk netto – średni koszt pasywów [%] suma bilansowa

(2)

Jednak D. Siudak 3, który również podejmuje się zdeﬁniowania BEVA, ma
pewne zastrzeżenia w stosunku do powyższej formuły. Uważa, że zaproponowana
przez R. Stepnowskiego deﬁnicja BEVA jest dyskusyjna z powodu przyjętych
w niej zbyt dużych uproszczeń zakładających, że:
– wszelka działalność banku, czyli także zyski i straty nadzwyczajne, to jego
działalność operacyjna,
– kapitał zainwestowany to wszystkie pasywa banku.
D. Siudak twierdzi również, że zaproponowana powyżej formuła BEVA zawiera merytoryczną nieścisłość, polegającą na podwójnym uwzględnieniu w niej
kosztu kapitału obcego. Po pierwsze, koszt kapitału obcego (po opodatkowa1

2
3

R. Stepnowski, Bankowa ekonomiczna wartość dodana, s. 130, w: Polski rynek kapitałowy
1997/98, dodatek do „Gazety Giełdy Parkiet”.
Ibidem, s. 130.
Dalsze rozważania na temat bankowej ekonomicznej wartości dodanej opracowane na podstawie: D. Siudak, Wybrane aspekty ekonomicznej wartości dodanej w bankowości, s. 543-553,
w: Zarządzanie ﬁnansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. nauk. D. Zarzecki,
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, 2006.
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niu) jest uwzględniany w zysku netto, w postaci kosztów ﬁnansowych (koszty
odsetkowe, koszty prowizji, wynik operacji ﬁnansowych oraz wynik z pozycji
wymiany). Po drugie, jest on również zawarty w średnim ważonym koszcie kapitału, czyli w średnim koszcie pasywów. W wyniku iloczynu średniego kosztu
pasywów i sumy bilansowej uzyskiwany jest całkowity koszt kapitału, czyli zarówno własnego, jak i obcego. W konsekwencji oznacza to, że koszt kapitału
obcego jest uwzględniony w powyższej formule dwukrotnie. Natomiast mając na
uwadze fakt, iż udział kapitałów obcych w pasywach banku często kształtuje się
na poziomie 80-90%, uwzględnianie jego kosztu dwukrotnie może spowodować
znaczące zaniżenie BEVA. D. Siudak na potwierdzenie swoich spostrzeżeń co do
błędnego dopasowania składowych modelu przez R. Stepnowskiego przywołuje
słowa M. Sierpińskiej, że „niektórzy autorzy, próbując adaptować zysk ekonomiczny
do polskich warunków, przyjmowali do obliczeń zysk netto i od tej kategorii odejmowali
koszty kapitału. Jest to rozwiązanie błędne merytorycznie. W toku obliczeń zysku netto
koszty kapitału własnego zostały już odjęte. Ponadto kategoria zysku netto nie wyróżnia
zysku sensu stricte kwoty realnie powiększającej majątek właścicieli, a jedynie kwotę
zysku pozostającego do dyspozycji organów dokonujących jego podziału” 4.
Podejmując próbę poprawnego zdeﬁniowania BEVA, D. Siudak rozpoczyna
od identyﬁkacji danych wejściowych do modelu, które uwzględniają specyﬁkę
instytucji ﬁnansowej, jaką jest bank. Wymaga to zatem przeformułowania deﬁnicji
EVA, w taki sposób, aby bankowa ekonomiczna wartość dodana zawierała kategorię zysku, odzwierciedlającą główną działalność banku oraz koszt kapitału, który
nie został uwzględniony w toku kalkulacji wyniku z jego głównej działalności.
Zatem uwzględniając schemat tworzenia zysku netto w banku komercyjnym, za
działalność operacyjną banku należy przyjmować wszelką działalność tworzącą
każdego rodzaju przychody i koszty wpływające na bankowy wynik operacyjny.
Wynik na działalności operacyjnej powstaje w rezultacie pomniejszenia wyniku
działalności bankowej o koszty działania banku (w tym amortyzacji), następnie
powiększenia o saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz różnicę
między przychodami i kosztami z tytułu rezerw i aktualizacji majątku ﬁnansowego. Czyli punktem wyjścia do sformułowania poprawnej deﬁnicji bankowej
ekonomicznej wartości dodanej powinien być zysk operacyjny banku po opodatkowaniu, gdyż jest on kategorią zysku, która efektywnie odzwierciedla główną
działalność banku. Zysk operacyjny banku, odmiennie niż w przedsiębiorstwach
produkcyjno-usługowych, obejmuje również przychody i koszty ﬁnansowe. Należy
4

M. Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Kraków 1999, s. 42; za: D. Siudak, Wybrane…, op. cit., s. 547.
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pamiętać, że koszty ﬁnansowe (czyli zapłacone odsetki i prowizje od użyczonego
kapitału obcego) są dla banku kosztami podstawowej działalności operacyjnej.
Podobnie przychody ﬁnansowe (czyli odsetki i prowizje otrzymane, czy przychody z innych operacji ﬁnansowych) stanowią przychody zasadniczej działalności
banku. Aby uniknąć błędu podwójnego uwzględnienia kosztu kapitału obcego,
bankowy zysk operacyjny po opodatkowaniu należy skorygować wyłącznie o koszt
kapitału własnego. W momencie wypłacania przez bank odsetek od zaangażowanych kapitałów wynik operacyjny pomniejszany jest o wysokość tych odsetek,
zatem nie ma powodu, aby uwzględniać go drugi raz w składniku określającym
całkowity koszt zainwestowanych kapitałów.
Na podstawie przedstawionych przesłanek D. Siudak proponuje zdeﬁniowanie
bankowej ekonomicznej wartości dodanej w następującej postaci:
. (1

)

.

(3)

gdzie:
ZO
T
ke
KE

– bankowy zysk operacyjny,
– stopa podatku dochodowego od osób prawnych,
– koszt kapitału własnego,
– księgowa wartość kapitału własnego.

Po dokonaniu odpowiednich przekształceń matematycznych BEVA można
przedstawić za pomocą formuły:
.

.

(4)

Zaś deﬁniując wskaźnik rentowności kapitału własnego oparty na zysku operacyjnym po opodatkowaniu, czyli ROEZO, jako:
.

(5)

BEVA przyjmuje postać:
(

) .

(6)
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Słownie, zgodnie z deﬁnicją (3) zaproponowaną przez D. Siudaka, BEVA należy
przedstawić jako różnicę pomiędzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu
a kosztem kapitału własnego wyrażonego kwotowo. Lub równoważnie (4) jako
iloczyn operacyjnej rentowności kapitału własnego pomniejszonej o koszt kapitału
własnego i księgowej wartości zaangażowanego kapitału własnego.
D. Siudak zaleca, aby wyznaczając BEVA, stosować efektywną stopę podatku
dochodowego od osób prawnych, ponieważ uwzględnia ona podatek od uzyskanego zysku operacyjnego, który został rzeczywiście zapłacony. Efektywną stopę
podatku dochodowego można przedstawić w postaci5:
.

(7)

gdzie:
TEF – efektywna stopa podatku dochodowego płacona od zysku operacyjnego,
P – kwota bieżącej części podatku dochodowego za rok obrotowy,
naliczana od podstawy opodatkowania.
Formuła BEVA przyjmuje więc wówczas postać:

. (1

)

.

. (1

.

)

.

(8)

Dodatkowo przyjmując, że trwałym źródłem ﬁnansowania działalności dochodowej banku jest cały kapitał własny, D. Siudak twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie średniej wielkości kapitałów własnych (z początku i końca
badanego okresu). Kapitał własny zaś, oprócz kapitału akcyjnego (podstawowego)
banku, obejmuje również wszystkie kapitały nie będące kapitałami obcymi, od
których nie są naliczane koszty ﬁnansowe, więc także kapitały rezerwowe6.
Zaproponowana przez D. Siudaka bankowa ekonomiczna wartość dodana
powstała w wyniku dostosowania koncepcji ekonomicznej wartości dodanej do
5

6

D. Siudak, Wskaźniki zarządzania przez wartość banku komercyjnego. Aspekty teoretycznometodyczne, eFinanse – ﬁnansowy kwartalnik internetowy, s. 3.
D. Siudak, Wybrane…, op. cit., s. 551.
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specyﬁki sektora bankowego. BEVA jest zatem odzwierciedleniem EVA wyznaczanej dla przedsiębiorstw sektora nieﬁnansowego.
2. Przedmiot, charakterystyka i założenia metodyczne badania
Przedmiotem badania jest poszukiwanie bankowej ekonomicznej wartości
dodanej banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2004-2007 w celu dokonania analizy i oceny osiąganej przez
nie wartości. Badanie przeprowadzone zostało na 14 bankach notowanych na
GPW, gdyż na koniec 2007 roku na warszawskiej giełdzie w sektorze Banki
odnotowanych zostało 17 banków, jednak dwa z nich, mianowicie Noble Bank
S.A. oraz Unicredito Italiano S.P.A., zadebiutowały dopiero w 2007 roku7. Zatem z powodu ich krótkiego stażu na rynku papierów wartościowych zostały
one pominięte w badaniu. Z powodu trudności z pozyskaniem niezbędnych
danych ﬁnansowych również Bank Austria Creditanstalt AG (BACA) nie został
uwzględniony w badaniu.
Okres badania obejmuje lata 2004-2007. W przypadku banku PKO BP S.A.
okres ten wynosi tylko 3 lata, ponieważ spółka ta zadebiutowała na giełdzie
dopiero w listopadzie 2004 roku8, zatem jej analiza przeprowadzana była od
kolejnego roku.
Podstawą badania były sprawozdania ﬁnansowe spółek, czyli bilans oraz rachunek zysków i strat, ich notowania giełdowe, stopy zwrotu, a także inne publicznie
dostępne informacje, takie jak rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych
czy wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Zakres badań obejmował obliczenie bankowej ekonomicznej wartości dodanej
dla danego banku na konkretny rok, a następnie wyznaczenie korelacji pomiędzy
uzyskaną wartością BEVA a ceną akcji banku osiągniętą w ostatni dzień notowań
w danym roku.
Do wyznaczenia bankowej ekonomicznej wartości dodanej wykorzystany
został algorytm (1) zaproponowany przez D. Siudaka, w którym BEVA powstaje
jako różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym banku po opodatkowaniu a kosztem
kapitału własnego wyrażonego kwotowo.
7

8

Pierwsze notowanie: Noble Bank – 30.05.2007 r., Unicredito – 20.12.2007, Rocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za 2007, s. 23 i 25.
Pierwsze notowanie: PKO BP – 10.11.2004 r., Rocznik Giełdowy 2005. Dane statystyczne
za 2004, s. 20.
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Zysk operacyjny banku powstaje jako suma wyniku działalności bankowej
skorygowanego o różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi, pomniejszonego o koszty działania banku i amortyzację oraz skorygowanego o różnicę wartości rezerw i aktualizacji. W badaniach uwzględniano
zysk operacyjny wykazywany w rachunku zysków i strat (najczęściej skonsolidowanym) za konkretny rok. Niezbędne informacje zostały uzyskane ze sprawozdań ﬁnansowych banków zamieszczanych na ich stronach internetowych.
Następnie zysk operacyjny pomniejszony został o czynnik osłony podatkowej
(1 – T). W analizowanym okresie wysokość stopy podatku dochodowego od osób
prawnych wynosiła 19%.
Przy wyznaczaniu kosztu kapitału własnego cały kapitał własny spółki potraktowany został jako kapitał akcyjny zwykły, czyli bez rozróżniania na kapitał
zwykły, uprzywilejowany, pochodzący z zysków zatrzymanych czy z dodatkowej
emisji akcji. Jest to z pewnością pewne uproszczenie, ale w rezultacie nie powinno ono powodować znaczących błędów w szacunkach, ponieważ jak zaznacza
M. Siudak, kapitał zwykły i z zysków zatrzymanych można wyznaczać po tym
samym koszcie, natomiast udział kapitału uprzywilejowanego w całkowitym
kapitale własnym jest zazwyczaj niewielki9. Wielkości kapitału własnego spółek
określano na podstawie ich bilansu sporządzanego na koniec danego roku.
Do oszacowania kosztu kapitału wykorzystano model wyceny aktywów kapitałowych CAPM. W tym celu niezbędne było określenie stopy wolnej od ryzyka,
premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta konkretnej spółki.
Sposób ustalania stopy wolnej od ryzyka nie został jednoznacznie rozstrzygnięty w literaturze. Najczęściej jako stopę zwrotu wolną od ryzyka przyjmuje się
aktualną rentowność krótkoterminowych bonów skarbowych, gdyż uznaje się, że
ryzyko niewypłacalności emitenta, podobnie jak ryzyko zmiany stopy procentowej
jest bliskie zeru. Istnieją również opinie, że przy wyznaczaniu kosztu kapitału
własnego jako stopę wolną od ryzyka należy przyjmować rentowność średnio
– lub długoterminowych obligacji skarbowych albo 52-tygodniowych bonów
skarbowych, ponieważ okres ich obecności na rynku kapitałowym jest zbliżony
do horyzontu inwestycji w akcje10. W przeprowadzonym badaniu jako stopę wolną
od ryzyka przyjęto średnią (arytmetyczną) rentowność 52-tygodniowych bonów
skarbowych w danym roku, liczoną od ostatniego przetargu z roku poprzedniego
9
10

M. Siudak, op. cit., s. 150.
A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998, s. 92.
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do ostatniego przetargu w roku bieżącym. Dane do obliczeń pozyskano z portalu
inwestycje.elﬁn.pl. Wyznaczona stopa wolna od ryzyka w analizowanym okresie
kształtowała się następująco: 6,58%; 5,12%; 4,21% i 4,62%.
W przypadku określenia premii za ryzyko posłużono się badaniami A. Damodarana11, z których wynika, że Polska zaliczana jest do krajów z długoterminowym
ratingiem skarbowym papierów wartościowych z oceną A, gdzie premia za ryzyko
kształtuje się na poziomie 6,04% – 6,19%. Do badania przyjęto premię za ryzyko
rynkowe w wysokości 6,19%.
Do wyznaczenia współczynnika beta dla danego banku na konkretny rok
wykorzystano iloraz kowariancji pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji w akcje
danego banku i rynkową stopą zwrotu a wariancją rynkowej stopy zwrotu. Do
obliczeń wykorzystano miesięczne stopy zwrotu z akcji konkretnego banku w danym roku. Dane zostały pozyskane ze strony internetowej GPW. Jako rynkową
stopę zwrotu przyjęto miesięczne stopy zwrotu z Warszawskiego Indeksu Giełdowego w danym roku, które obliczono jako procentową zmianę między kursem
zamknięcia z ostatniego notowania w poprzednim miesiącu a kursem zamknięcia
z ostatniego notowania w bieżącym miesiącu. Następnie w arkuszu kalkulacyjnym
Excel za pomocą funkcji kowariancja i wariancja wyliczono współczynniki beta
dla konkretnych banków w danym roku.
Przy wyznaczeniu korelacji pomiędzy obliczonymi wartościami BEVA dla
banków a ceną ich akcji również wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel i dostępną w nim funkcję korelacja. Cena akcji banków wyznaczona została jako kurs
zamknięcia z ostatniego notowania w danym roku.
3. Ocena uzyskanych wyników
Do realizacji postawionego zadania niezbędne było wyznaczenie między
innymi współczynnika beta dla konkretnych banków. Współczynnik β, zwany
również współczynnikiem agresywności akcji, jako miara ryzyka rynkowego,
odzwierciedla wrażliwość dochodu z danej akcji na statystyczną zmienność całego
rynku papierów wartościowych. Analiza wyznaczonych współczynników beta
przez poszczególne banki w badanym okresie jest więc zasadna.
W analizowanym okresie najbardziej agresywnymi akcjami cechował się
BZ WBK, gdyż w każdym roku osiągnął współczynnik beta większy od 1. Do
11

A. Damodaran, Country Default Spreads and Risk Premium, www.damodaran.com, z dnia
11.12.2005 r., za: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 150.
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spółek agresywnych zaliczały się również banki BPH i Millennium. Natomiast
do spółek najsłabiej powiązanych z rynkiem zaliczały się banki BOŚ i DZ Polska.
Uzyskane współczynniki beta dla poszczególnych banków w latach 2004-2007
w postaci zbiorczej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wartości współczynnika beta banków w Polsce w latach 2004-2007

Lp.

Bank

Współczynnik beta
2004

2005

2006

2007

1

BPH

1,473

1,041

0,875

1,357

2

BOS

-0,203

0,682

0,270

0,085

3

BRE

0,722

0,905

1,117

1,216

4

BZWBK

1,160

1,428

1,081

1,357

5

DZPOLSKA

-1,420

0,474

-0,021

0,718

6

FORTISPL

0,484

0,851

-0,021

2,842

7

GETIN

3,552

0,181

0,744

0,645

8

HANDLOWY

1,291

0,197

0,386

1,038

9

INGBSK

0,688

0,707

0,540

0,924

10

KREDYTB

1,074

1,085

0,814

0,818

11

MILLENNIUM

1,413

1,350

0,699

1,545

12

NORDEABP

0,544

0,409

0,126

1,719

13

PEKAO

1,245

1,253

0,854

0,809

14

PKOBP

-

0,956

0,971

0,530

Źródło: opracowanie własne.

Bankowa ekonomiczna wartość dodana informuje, czy bank kreuje dodatkową
wartość dla akcjonariuszy. BEVA przedstawia, jaka część zysku operacyjnego
pozostaje po pokryciu kosztu kapitału własnego. W ramach przeprowadzonego
badania wyznaczona została bankowa ekonomiczna wartość dodana dla poszczególnych banków notowanych na giełdzie w latach 2004-2007 oraz BEVA dla
całego sektora bankowego. Kształtowanie się BEVA banków w poszczególnych
latach przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. BEVA dla poszczególnych banków i całego sektora bankowego
osiągnięta w latach 2004-2007
BEVA [w tys. zł]
Lp.

Bank

2004

2005

2006

2007

Średnia
2004-2007

1

BPH

-103 231,7

319 680,5

645 920,3

27 750,9

222 530,0

2

BOS

4 993,7

-12 692,6

21 117,6

32 030,9

11 362,4

3

BRE

-367 107,0

48 084,0

141 357,2

266 981,1

22 328,8

4

BZWBK

41 108,9

78 333,5

410 708,3

531 000,6

265 287,8

5

DZPOLSKA

9 655,8

-1 505,0

-822,0

-5 840,3

372,1

6

FORTISPL

9 793,6

27 262,6

74 112,0

-82 479,8

7 172,1

7

GETIN

-121 591,5

2 481,7

-19 488,7

365 333,3

56 683,7

8

HANDLOWY

-492 241,8

313 377,3

310 309,0

225 916,5

89 340,3

9

INGBSK

-2 675,6

212 040,8

292 636,0

205 085,6

176 771,7

10

KREDYTB

-20 047,8

60 253,3

178 166,9

184 912,4

100 821,2

11

MILLENNIUM

-19 990,9

252 667,2

111 148,7

116 019,0

114 961,0

12

NORDEABP

-36 975,1

-10 443,5

26 706,2

-67 192,0

-21 976,1

13

PEKAO

90 604,2

397 565,0

866 937,3

547 450,2

475 639,2

14

PKOBP

-

767 674,5

1 150 894,5

1 973 609,5

1 297 392,8

15

Cały sektor

-1 007 705,0

2 454 779,2

4 209 703,2

4 320 577,9

2 494 338,8

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Podsumowując analizę banków ze względu na wytworzoną bankową ekonomiczną wartość dodaną w latach 2004-2007 należy stwierdzić, że bezsprzecznym
liderem BEVA był PKO BP, który trzykrotnie osiągał najwyższą BEVA (PKO
BP uwzględniany był w badaniu od 2005 roku). Również pod względem średniej
BEVA z badanego okresu PKO BP był najlepszy. Poza tym jego przewaga nad
pozostałymi spółkami była bardzo znacząca. Drugie miejsce w rankingu przypadło bankowi PEKAO, który zawsze plasował się po PKO BP, a w 2004 roku
zajmował miejsce pierwsze. Bankami, które tworzą najmniejszą ekonomiczną
wartość dodaną dla swoich akcjonariuszy, były DZ Polska i Nordea BP. Oba
w trzech z czterech analizowanych lat osiągały ujemne BEVA. Pod względem
wartości średniej BEVA również okazały się najsłabsze, a Nordea BP jako jedyny
osiągnął ujemną wartość średnią BEVA (-21 976,1 tys. zł).
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Korzystając z własności addytywności BEVA na podstawie wyznaczonych
wartości dla poszczególnych banków można wyliczyć BEVA dla całego sektora. Oceniając sektor bankowy pod względem kreowania ekonomicznej wartości
dodanej, należy stwierdzić, iż z roku na rok sektor ten generuje wyższe wartości.
Najgorzej sytuacja wyglądała w 2004 roku, jednak w kolejnych latach nastąpiła
duża poprawa i w rezultacie, po 4 latach, sektor bankowy osiągnął dodatnią średnią BEVA (prawie 2 500 mln zł). Warto również zaznaczyć, że ponad połowę
(tj. 52%) tej wartości wytworzył jeden bank, mianowicie PKO BP.

BANKING ECONOMIC VALUE ADDED
FOR STOCK BANKS IN POLAND

Summary
The empirical determination of created added value by publicly quoted banks
in Poland using Banking Economic Added Value (BEVA) is the undertaken
task described in this article. BEVA is an adaptation of Economic Added Value
concept to speciﬁcity of banking sector. After the presentation of accepted
assumptions and methods of research, the acquired results are discussed.
Based on arrived conclusions, a formulated thesis is estimated.
Translated by Agnieszka Bojnowska
and Aleksandra Jaszczułt
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Ewa Chomać-Pierzecka

PRZEGLĄD DETERMINISTYCZNYCH METOD STOSOWANYCH
W PRZYCZYNOWYM BADANIU WZROSTU
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie
Zjawiska gospodarcze powodowane są szeregiem czynników ekonomicznych
i pozaekonomicznych o charakterze przyczynowym. Zatem pomiar i identyﬁkacja
uwarunkowań kształtujących określone zjawiska dostarczać może użytecznych
informacji w obszarze analizy efektywności określonych aktywności gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest przegląd metod deterministycznych warunkujących jakość przyczynowego badania wzrostu przedsiębiorstwa.
Analiza przyczynowa zorientowana jest na podział opisywanych zjawisk na
składniki proste i badanie powiązań pomiędzy nimi – szczególnie zaś zależności
przyczynowo-skutkowych. Przedmiotem badania przyczynowego jest szczegółowa identyﬁkacja i ocena zależności pomiędzy badanym zjawiskiem a zespołem
czynników kreujących to zjawisko, poprzez:
– ustalenie zbioru czynników wpływających na zjawisko,
– hierarchizację czynników według siły i kierunku wpływu na zjawisko,
– analizę odchyleń w obszarze badanego zjawiska (w czasie, w przestrzeni
lub od reguł właściwych zjawisku), przez pryzmat wywołujących je czynników1.
1

Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-ﬁnansowa spółki, PWE,
Warszawa 2004, s. 43.

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
I. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOSOBY JEJ POMIARU

22

Analiza przebiegu i skutków działalności operacyjnej oraz towarzyszących
temu prawidłowości ekonomicznych umożliwia zapewnienie poprawności ich
przebiegu w przyszłych okresach 2, pod warunkiem pozyskiwania w toku czynności
analitycznych jednoznacznych wyników – wolnych od subiektywnych przesłanek, stanowiących grunt dla formuły poprawnych wniosków. W tym zakresie
wykorzystywane są metody ilościowe – umożliwiające wielokryterialną ocenę
badanych zjawisk, a tym samym zasadniczo podnoszące wartość poznawczą
analizy. Głównymi metodami ilościowymi badania przyczynowego są metody
deterministyczne, badające relacje pomiędzy analizowanym zjawiskiem a czynnikami o charakterze głównym, wpływającymi na zjawisko, których przegląd
stanowi przedmiot niniejszego opracowania.
Do deterministycznych metod mających zastosowanie w przyczynowo-skutkowej ocenie wzrostu wartości ﬁrmy zaliczamy3:
– metodę podstawień łańcuchowych (kolejnych podstawień),
– metodę różnicowania,
– metodę reszty,
– metodę podstawień krzyżowych,
– metodę funkcyjną,
– metodę integralną (Beckera),
– metodę logarytmiczną,
– metodę różnic cząstkowych,
– metodę wskaźnikową,
– metodę proporcjonalnego podziału odchyleń (Kilara).
Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi deterministycznych odnoszone być może do dwu-, trzy-, bądź czteroczynnikowych zależności o wymienionej liczbie czynników sprawczych. W celu syntetycznego
i porównywalnego zaprezentowania ww. metod przyjęto następujące założenia:
– badane zjawisko W jest iloczynem dwóch kształtujących je czynników:
p i q, wówczas:
W=p q

– wartości czynników p i q: bazowe i w okresie sprawozdawczym, wynoszą:
2

3

J. Więckowski, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa
1988, s. 7.
L. Bednarski, Analiza ﬁnansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997, s. 24.
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W0 = p0 q0 ; W1 = p1 q1

– odchylenie bezwzględne badanego zjawiska wynosi:
∆W = W1 – W0

– odchylenia bezwzględne czynników kształtujących badane zjawisko wynoszą:
∆p = p1 – p0
∆q = q1 – q0

– odchylenie globalne badanego zjawiska stanowi sumę odchyleń cząstkowych: Rp i Pq:
∆W = Rp – Rq

Metoda podstawień łańcuchowych wykorzystywana jest do liczbowego szacowania wpływu określonych czynników na kształt analizowanego zjawiska,
poprzez określenie funkcji ekonomicznych podlegających analizie i zdeﬁniowanie
odnośnego ciągu przyczyn. Metoda polega na podstawianiu kolejnych czynników
(ujętych w wielkościach rzeczywistych) w miejsce przyjętej podstawy odniesienia
i obejmuje kroki:
1. Ustalenie odchylenia bezwzględnego analizowanej wielkości ekonomicznej (ΔW):
∆W = W1 – W0

2. Zidentyﬁkowanie czynników wpływających na odchylenie wielkości badanego zjawiska i określenie wpływu poszczególnych z nich, w wyniku
podstawień do bazy porównań wielkości czynników z badanego okresu.
W tym zakresie możliwe są dwa podejścia:
a) uwidaczniający wpływ obu czynników na badane zjawisko, gdzie:
– wpływ pierwszego czynnika rozpatruje się przy nie zmienionej wartości drugiego,
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– wpływ drugiego czynnika analizuje się przy bieżącej wartości czynnika pierwszego:
Rp = ∆p q0
Rq = ∆q p1

b) uwidaczniający wpływ czynników na badane zjawisko, gdzie:
– wpływ pierwszego czynnika rozpatruje się przy bieżącej wartości
drugiego,
– wpływ drugiego czynnika analizuje się przy bazowej wartości czynnika pierwszego:
Rp = ∆p q1
Rq = ∆q p0

3. Określenie sumarycznego odchylenia badanego zjawiska, stanowiącego
sumę odchyleń częściowych:
∆W = Rp + Rq

Metoda kolejnych podstawień możliwa jest do zastosowania w przypadkach,
gdy współzależności przyjmują formułę wyrażenia algebraicznego. Takie ujęcie
czynników wpływających na analizowane zjawisko w istotny sposób ogranicza jego
opis (nie ma możliwości stosowania dowolnego zbioru czynników właściwych dla
danego zjawiska). Kolejnym ograniczeniem jest fakt, iż zmiana kolejności podstawień
czynników kształtujących badane zjawisko powoduje zmianę wartości odchylenia.
Metoda różnicowania stanowi skrócone ujęcie omówionej powyżej metody
kolejnych podstawień, która przejmuje z niej założenia (i ograniczenia) i ogólną
metodykę obliczeń. Różnicę wyraża formuła wartości podstawianych czynników,
stanowiących różnicę pomiędzy wielkością czynnika w okresie sprawozdawczym
a jego wartością w okresie odniesienia. Szacowanie wpływu poszczególnych
czynników – zdeﬁniowanych jak wyżej – opisują wyrażenia:
– wpływ czynnika p na odchylenie Rp:
Rp = (p1 – p0) q0
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– wpływ czynnika q na odchylenie Rq:
Rq = p1 (q1 – q0)

Metoda reszty ujmuje odchylenia cząstkowe czynników wpływających na
analizowane zjawisko w formule:
– dla czynnika p:
Rp = [(dp – 1)/(dw – 1)] ∆W
Rq = ∆W – Rp

– dla czynnika q:
Rq = [(dq – 1)/(dw – 1)] ∆W
Rq = ∆W – Rq

gdzie wskaźniki dynamiki przyjmują wyrażenie:
dp = p1/p0
dw = W1/W0

W metodzie reszty wpływ czynnika kształtującego analizowane zjawisko stanowi różnicę pomiędzy odchyleniem globalnym a cząstkowym (stąd nazwa metody).
Metoda zakłada, że tempo zmian zjawiska stanowi wypadkową tempa zmian czynników na nie wpływających. Interpretacja wyników cząstkowych wypracowanych
tą metodą pokrywa się z ich interpretacją w metodzie kolejnych podstawień.
Pomimo względnej łatwości praktycznego zastosowania zaprezentowanego
ujęcia przydatność wypracowanych w ten sposób wyników określa się w literaturze4 jako mało użyteczne.
Metoda podstawień krzyżowych. Istota metody krzyżowej polega na kolejnym przemnażaniu różnic analizowanych czynników przez średnie wielkości
czynników ujętych w zbiorze. Ustalanie odchyleń cząstkowych jest w tej metodzie
4

A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Zarys metodologiczny analizy ﬁnansowej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 27.
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dość specyﬁczne; polega ono na kolejnym mnożeniu różnic wielkości poszczególnych czynników przez średnią arytmetyczną sumy iloczynów bieżącej i bazowej
wartości pozostałych czynników.
Wpływ czynników kształtujących zjawisko na globalne jego odchylenie ująć
można zatem w wyrażeniu:
Rp = ∆p[(q1 + q2)/2]
Rq = ∆q[(p1 + p2)/2]

czego rozwinięcie, zgodnie z koncepcją metody, stanowi formuła:
Rp = [p1 qq – p0 q0 + p1 q0 – p0 q1]/2
Rq = [p1 q1 – p0 q0 + p0 q1 – p1 q0]/2

Wyniki uzyskane z wykorzystaniem metody podstawień krzyżowych wykazują, iż:
– zmiana o Δp czynnika pierwszego skutkuje zmianą analizowanego zjawiska o wartość odchylenia cząstkowego Rp,
– zmiana o Δq czynnika drugiego zmienia analizowane zjawisko o wartość Rq.
Metoda funkcyjna. Istotą metody funkcyjnej jest zidentyﬁkowanie relacji
pomiędzy bazową i bieżącą wielkością czynników kształtujących dane zjawisko,
bez względu na kolejność analizy poszczególnych z nich.
Pierwszy krok metody funkcyjnej wymaga ustalenia tempa zmian poszczególnych czynników ujętych w zbiorze, zgodnie z wyrażeniami:
P = (p1/p0) – 1 = ∆p/p0
Q = (q1/q0) – 1 = ∆q/q0

Obliczanie wielkości odchyleń cząstkowych, przyjmuje następujący układ:
Rp = W0 P (1 + Q/2)
Rq = W0 Q (1 + P/2)
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Zastosowanie metody funkcyjnej odnosi się głównie do zależności przyjmujących kształt iloczynu. W przypadku ilorazów występuje różnica w ustalaniu
tempa zmian czynników w zakresie:
– tempa zmian dla czynników w liczniku oblicza się w sposób opisany dla
iloczynów,
– tempa zmian w mianowniku oblicza się, dzieląc podstawę porównań przez
wielkości bieżące.
Wyniki uzyskane z zastosowaniem metody funkcyjnej określa się w literaturze5
jako precyzyjne, a więc o wysokiej użyteczności praktycznej. Minusem metody
jest jej istotna pracochłonność.
Metoda integralna – tzw. metoda Beckera. Metoda określa odchylenia cząstkowe w następujący sposób:
Rp = q0 ∆p + [(∆p ∆q)/2]
Rq = q0 ∆p + [(∆p ∆q)/2]

co w efekcie daje identyczne wyrażenie (prowadzące do identycznych wniosków)
jak w metodzie podstawień krzyżowych, a mianowicie:
Rp = [p1 qq – p0 q0 + p1 q0 – p0 q1]/2
Rq = [p1 q1 – p0 q0 + p0 q1 – p1 q0]/2

Metoda logarytmiczna analizę ilościowego wpływu poszczególnych czynników na badane zjawisko szacuje poprzez obliczenie logarytmów naturalnych
czynników wpływających na zjawisko i badanego zjawiska.
W tym ujęciu odchylenia cząstkowe przyjmują wyrażenie:
Rp = (∆W log dp)/log dw
Rq = (∆W log dq)/log dw

gdzie:
dp = p1 / p0
dq = q1 / q0
dw = W1 / W0
5

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa 2004, s. 40-41.
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przy czym:
indeks1 – wielkości bieżące,
indeks0 – wielkości bazowe.
Interpretacja wyników uzyskanych w wyniku zastosowania metody logarytmicznej wskazuje, iż wielkość odchylenia analizowanego zjawiska następuje
w związku ze zmianą danego czynnika o jego odchylenie bezwzględne, co oznacza, że dla:
– log dp / log dw zmianę zjawiska W wywołuje zmiana p o Δp,
– log dq / log dw zmianę zjawiska W wywołuje zmiana q o Δq.
W metodzie logarytmicznej nie występują ograniczenia w zakresie kolejności
szacowania wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska
od wielkości bazowej.
Metoda różnic cząstkowych opisuje cząstkowe odchylenia czynników kształtujących badane zjawisko za pomocą wyrażeń:
Rp = ∆p q0
Rq = ∆q p0

Metoda różnic cząstkowych (podobnie jak metoda wskaźnikowa), oprócz
odchyleń cząstkowych określających wpływ pojedynczych czynników, wyodrębnia i uwzględnia w badaniu (jako odrębne aspekty przyczynowe) łączny wpływ
czynników kształtujących analizowane zjawisko, wyrażony iloczynem wartości
bezwzględnych ich odchyleń:
Rpq = ∆p ∆q

Zgodnie z założeniami podejścia odchylenie bezwzględne analizowanego zjawiska stanowi sumę wszystkich odchyleń cząstkowych. Bezwzględne odchylenie
zjawiska opisać zatem można w następujący sposób:
∆W = Rp + Rq + Rpq

Interpretacja wyników uzyskanych z wykorzystaniem tej metody wskazuje, iż:
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– zmianę analizowanego zjawiska o odchylenie cząstkowe Rp powoduje
zmiana pierwszego czynnika p0 do poziomu p1, podczas gdy drugi czynnik
nie ulega zmianie,
– zmianę analizowanego zjawiska o odchylenie cząstkowe Rq, gdy stały jest
czynnik pierwszy, a czynnik drugi odchyla się z q0 do stanu q1,
– zmianę zjawiska o odchylenie cząstkowe Rpq przy zmianie obu czynników
wpływających na to zjawisko.
Zastosowanie metody różnic cząstkowych nie wymaga przestrzegania kolejności podstawiania czynników ujętych w zbiorze. Analizowane w metodzie
łączne odchylenia poszczególnych czynników dają pełniejszy obraz przyczyn
zmian analizowanego zjawiska.
Metoda wskaźnikowa stanowi odmianę zaprezentowanej powyżej metody
różnic cząstkowych i polega na szacowaniu odchyleń cząstkowych oraz łącznych – dla poszczególnych grup czynników, których suma stanowi odchylenie
globalne analizowanego zjawiska. Kolejnym krokiem metody jest zastosowanie
w obliczeniach wskaźników stanowiących ilorazy wielkości bieżących i bazowych
badanych czynników.
Metoda ta opisuje odchylenia cząstkowe w sposób:
Rp = (∆p/po) W0
Rq = (∆q/qo) W0

Odchylenie łączne opisuje wyrażenie:
Rpq = [(∆p ∆q)/(p0 q0)] W0

Odchylenie globalne analizowanego zjawiska określa formuła:
∆W = Rp + Rq + Rpq

Interpretacja wyników uzyskanych z wykorzystaniem metody wskaźnikowej
jest analogiczna z interpretacją wyników metody różnic cząstkowych.
Metoda proporcjonalnego podziału odchyleń (Kilara) opisuje wpływ odchyleń cząstkowych na analizowane zjawisko wzorem:
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Rp = ∆W [P/(P + Q)]
Rq = ∆W [Q/(P + Q)]

gdzie:
P i Q – tempa zmian czynników kształtujących analizowane zjawisko,
liczone zgodnie z wyrażeniami:
P = (p1/p0) – 1 = ∆p/p0
Q = (q1/q0) – 1 = ∆q/q0

Z zastosowania metody Kilara wynika, że:
– P/(P + Q) – procentową zmianę odchylenia globalnego analizowanego zjawiska wywołuje zmiana czynnika kształtującego zjawisko z p o Δp,
– Q/(P + Q) – procentową zmianę odchylenia globalnego W wywołuje zmiana
czynnika kształtującego zjawisko z q o Δq.
Zaprezentowane powyżej deterministyczne techniki przyczynowo-skutkowej
oceny wzrostu wartości ﬁrmy – odniesione do dwuczynnikowej zależności badanego zjawiska w formie iloczynu, stosować można (z pewną modyﬁkacją procedury
obliczeń) w analizie zależności wyrażonych w formie ilorazu lub bardziej złożonej
postaci. Deterministyczne metody nie ograniczają zasadniczo wielkości zbioru
zidentyﬁkowanych czynników kształtujących badane zjawisko – poddawanych
analizie (choć zwykle stosuje się je w układzie do czterech elementów). Wraz
z rozbudową zespołu czynników stanowiących przedmiot odniesień w istotny
sposób wzrasta stopień komplikacji metod.
Praktyczne zastosowanie ilościowego ujęcia w modelowaniu procesów ekonomicznych wyrazić można w formułach6:
1. Zapisu funkcyjnego pomiędzy zmiennymi – w przypadku relacji równości
pomiędzy badanymi zjawiskami, kreując tym samym podstawowe ujęcie
modelu deterministycznego:

6

A. Żwirbla, Modele deterministyczne a mierniki efektywności ekonomicznej (wybrane kwestie metodologiczne), w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003,
s. 487-488.
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y = f(a1, a2, ..., an)

gdzie:
y
– zmienna objaśniająca,
a1, ..., an – czynniki sprawcze.
2. Zapisu zależności – w przypadku relacji nierówności pomiędzy badanymi
zjawiskami, w ujęciu:
– addytywnym:
Z = a1 + a2 +...+ an =

ai

– multiplikatywnym:
Z = a1 a2 ... an =

ai

przy czym szczególnym ujęciem zależności iloczynowej są tzw. ekonomiczne
równości tożsamościowe – wyrażane w szeregu podejść (np. model Du Ponta
i inne ujęcia dezagregacji wskaźników rentowności), które ogólnie wyrazić można
w zapisie:
Z = b1 b2 ... bn

gdzie:
Z
b1 = a1
b2 = a2 / a1
bn = Z/an-1

– analizowane zjawisko (czynnik wynikowy),
– czynnik prosty,
– czynnik złożony,
– współczynnik równości tożsamościowej.

Podsumowanie
Zastosowanie metod deterministycznych w analizie ﬁnansowej odnosi się do
identyﬁkacji zakresu odchylenia badanej zmiennej ekonomicznej pod wpływem
poszczególnych czynników, przy czym postać zależności oraz ilość i rodzaj tych

31

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
I. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOSOBY JEJ POMIARU

32

czynników jest z góry założona7. Podkreślić należy zatem, że metody deterministyczne – stanowiące narzędzie wysokiej użyteczności w mechanizmie przyczynowego badania wartości przedsiębiorstwa, dostarczają nie w pełni precyzyjnych
danych, poprzez skupienie uwagi jedynie na czynnikach o charakterze głównym
i wykluczenie z procesu oceny czynników o charakterze losowym – mogących
kształtować badane zjawisko8. Analityczne ujęcie czynnika o charakterze przypadkowym obejmują metody oparte na podłożu probabilistycznym.

THE REVIEW OF DETERMINISTICS METHODS
USED IN THE CAUSAL RESEARCH

Summary
The use of deterministic methods in the ﬁnancial analysis, refers only to factors about the main character. However, factors about the fate character can
bear on the investigated occurrence. The analytic form of the factor about the
accidental character embrace methods leaning on the probabilistic basis.
Translated by Ewa Chomać-Pierzecka

7

8

T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy ﬁnansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 48.
Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007,
s. 135.
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Barbara Czerniachowicz

KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO A WARTOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wstęp
Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym skupia się na generowaniu
przez przedsiębiorstwo wartości, gdzie wykorzystuje się przedsiębiorczość pracowników oraz nabywanie, dzielenie i przekształcanie posiadanej przez organizację
wiedzy w decyzje. Celem opracowania jest próba ukazania istoty kapitału intelektualnego oraz roli tego kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw na
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora chemicznego w województwie
zachodniopomorskim.
1. Koncepcja Monitora Aktywów Niematerialnych
Sveiby opracował monitor aktywów niematerialnych, kierując się Raportem
Konrada. Przyjmuje się w koncepcji IAM założenie, że wartość księgowa netto
wraz aktywami niematerialnymi składa się na rynkową wartość przedsiębiorstwa.
Podkreślono w niej rolę aktywów niematerialnych, których wartość, w przeciwieństwie do zużywających się tradycyjnych zasobów, wzrasta w trakcie ich używania1.
Omawiane aktywa podzielono na następujące trzy kategorie:
– strukturę zewnętrzną – charakteryzującą relacje pomiędzy ﬁrmą i jej otoczeniem, a szczególnie nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych
kontaktów z klientami,
1

K. Sveiby, Intellectual Capital and Knowledge Management, www.sveiby.com.au
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– strukturę wewnętrzną – ujmującą wszystkie aktywa niematerialne będące
własnością ﬁrmy, a które nie zostały uwzględnione w bilansie,
– indywidualne kompetencje – obejmują one wiedzę, umiejętności i doświadczenia pracowników lub zdolności ludzi do działania2, czego efektem
jest konkretna wartość dla przedsiębiorstwa.
Wyróżnia się w każdej z tych kategorii wskaźniki wzrostu i odnowy, sprawności oraz stabilności, ponieważ to one są źródłem wartości (rys. 1).
Rys. 1. Struktura Monitora Aktywów Niematerialnych na podstawie
raportu spółki Celemi.
Wartość rynkowa

Aktywa
niematerialne

Wartość księgowa netto
aktywów materialnych

Wzrost
i odnowa

Sprawność

Stabilność

Struktura zewnętrzna

Struktura wewnętrzna

– rentowność klientów
– klienci poprawiający
wizerunek
– wzrost organiczny
– sprzedaż w przeliczeniu
na jednego klienta
– satysfakcja klientów

– inwestycje w technologię
informacyjną
– klienci wzbogacający
strukturę
– indeks wartości/postaw
– proporcja pracowników
wspierających

– proporcja dużych
klientów
– struktura wiekowa
– wskaźnik lojalności
klientów
– częstotliwość
powtórzonych zakupów

– wiek organizacji
– rotacja pracowników
wspierających
– wskaźnik rekrutów
– struktura długości
zatrudnienia

Indywidualne kompetencje
– staż pracy
– poziom wykształcenia
– koszty szkoleń
– przyrost kompetencji
– odsetek profesjonalistów
– wartość dodana na jednego
pracownika/profesjonalistę
– zysk na zatrudnionego
/profesjonalistę
– rotacja profesjonalistów
– relatywne płace
– struktura długości zatrudnienia

Źródło: A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002;
Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005,
za: K. Walecka, Znaczenie kapitału intelektualnego dla kształtowania się wartości przedsiębiorstwa,
w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk,
Zeszyty Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 213.
2

K.E. Sveiby, The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based
Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
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Monitor Aktywów Niematerialnych jest bardzo dobrym narzędziem odwzorowania i przekazania informacji o aktywach niematerialnych przedsiębiorstwa dla
otoczenia, gdyż pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu, a jednocześnie zwiększa
wiarygodność organizacji. W celu uniknięcia niejasności i przeoczenia ważnych
danych K.E. Sveiby proponuje, aby Monitor Aktywów Niematerialnych nie przekraczał objętościowo jednej strony, a dane liczbowe opatrywano komentarzami.
Zaletami tej formy monitoringu jest jego prostota dla praktycznego wykorzystania
i jej elastyczność, gdyż przy wykorzystaniu jedynie ram w postaci trzech głównych
elementów kapitału intelektualnego i obszarów analitycznych pozostawia się swobodę w wypełnianiu całego wnętrza tabeli i doborze wskaźników (tab. 1):
Tabela 1. Przykład Monitora Aktywów Niematerialnych
AKTYWA NIEMATERIALNE
Struktura zewnętrzna
Struktura wewnętrzna
– wzrost organiczny
(chłonność rynku na nowe
koncepcje i pomysły
WZROST
firmy)
– wzrost udziału firmy
w rynku
– liczba klientów wzmacniających wizerunek firmy
– udziały sprzedaży
ODNOWA
/ INNOWACYJNOŚĆ na nowe rynki
– udziały sprzedaży
dla nowych klientów
– rentowność klientów
– satysfakcja klientów
– sprzedaż na jednego
WYDAJNOŚĆ
klienta

STABILNOŚĆ

– struktura wiekowa relacji
z klientami
– wskaźnik lojalności
/ satysfakcji klientów
– udział klientów stałych
– częstotliwość powtarzania
zamówień / zakupów

– inwestycje w technologię
informatyczną
– inwestycje w strukturę
wewnętrzną

– udział klientów wzmacniających organizację
– liczba wprowadzonych
nowych procesów
– udział w sprzedaży nowych produktów i usług
– proporcja pracowników
wspierających struktury
wewnętrznej

– wiek organizacji
– wskaźnik rekrutów
– struktura długości
zatrudnienia
– rotacja pracowników
wspierających

Indywidualne
kompetencje
– poziom wykształcenia
– staż pracy
– rotacja kompetencji

– klienci wzbogacający
kompetencje
– różnorodność
pracowników
– koszt szkoleń i treningów
– wartość dodana
na jednego pracownika
– liczba profesjonalistów
– wartość dodana
na profesjonalistę
– rentowność pracowników
/profesjonalistów
– wiek pracowników
– względność płac
– rotacja profesjonalistów
– staż pracy w firmie

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Sveiby, Intellectual Capital and Knowledge Management,
www.sveiby.com.au; K.E. Sveiby, The New Organizational Wealth. Managing
and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
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W modelu założono, iż pracownik nie powinien być oceniany pod kątem
tworzonych kosztów, ale jako podstawa generowania wartości ﬁrmy, a dokładnie
przepływów pieniężnych. Również większość klientów przyczynia się do powstania zwiększonych wpływów ze sprzedaży, ale stanowi także o niematerialnych
aktywach poprzez dostarczanie ﬁrmie referencji, wskazywanie kierunku rozwoju
produktów i usług, rozpowszechnianie informacji o ofercie wśród innych potencjalnych klientów. Wszystkie te wpływy, nazywane „niematerialnymi przychodami”, dzieli się na trzy grupy: wzmacniające wizerunek organizacji, wzmacniające
organizację i wzmacniające kompetencje pracowników. K.E. Sveiby podkreśla, iż
opracowany przez niego Monitor Aktywów Niematerialnych jest modelem wiedzy, gdzie wymaga się od kadry kierowniczej znacznie więcej, a przyjęta strategia
powinna być przekształcona w strategię skoncentrowaną na wiedzy. Model ten
zestawia kluczowe wskaźniki umożliwiające controlling i skuteczne zarządzanie
aktywami niematerialnymi.
2. Model kapitału intelektualnego Rossa
Model kapitału intelektualnego Rossa3, zbudowany z dwóch elementów: kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego, przybliża problem roli poszczególnych
składowych tego kapitału na wartość przedsiębiorstwa. G. i J. Ross uważają, że
„kapitał intelektualny to suma ukrytych aktywów przedsiębiorstwa nieuwzględnianych w jego sprawozdaniu bilansowym, obejmująca zarówno to, co znajduje się
w głowach pracowników, jak i to, co zostaje po ich odejściu”4. Kapitał ludzki w tej
koncepcji podzielić można na trzy podstawowe elementy: kompetencje, postawy
i zdolności intelektualne, zaś w kapitale strukturalnym wyróżnić można: relacje
zewnętrzne, organizację oraz rozwój i wzrost5.
Pierwszym elementem kapitału ludzkiego są kompetencje, które wynikają
z wiedzy, umiejętności praktycznych, know-how i talentu zatrudnionych. Następnym składnikiem są postawy pracowników, które decydują o tym, czy zechcą
oni wykorzystać swoje umiejętności dla dobra organizacji, przyczyniając się do
3

4

5

Por. E. Głuszek, Wskaźnikowa metoda oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz,
Polanica Zdrój 2001, s. 117-127.
Por. G. Ross, J. Ross, Measuring your Company’s Intellectual Performance, Long Range Planning 1997, June, s. 38.
Por. J. Ross, G. Ross, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson, Intellectual Capital. Navigating the
New Business Landscape, MacMillan Business, London 1997.
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osiągnięcia założonych przez nią celów strategicznych. Według autorów tej koncepcji postawy uczestników danej organizacji zdeterminowane są przez motywację,
zachowanie i traktowanie przez ﬁrmę. Ostatnią składową kapitału ludzkiego są
zdolności intelektualne, które oznaczają zdolność do transferu, przekształcania
i doskonalenia wiedzy. Wiążą się z umiejętnościami stosowania wiedzy w różnych
sytuacjach, zdolnościami do imitacji, innowacji i adaptacji, literalnego myślenia
czy przekształcania idei w materię6.
W tej koncepcji do kapitału strukturalnego zaliczono między innymi relacje
zewnętrzne przedsiębiorstwa. Związane jest to z występującymi na rynku tendencjami do spłaszczania struktur organizacyjnych oraz do wzrostu znaczenia
różnych form powiązań kooperacyjnych. Relacje z zewnętrznymi partnerami stają
się coraz ważniejsze, ponieważ to one są głównym źródłem wiedzy oraz stanowią o długotrwałych więziach organizacji z jej otoczeniem. Do najważniejszych
źródeł kapitału relacyjnego zaliczyć można: klientów, dostawców, kooperantów,
inwestorów i społeczność lokalną7.
Drugim składnikiem kapitału strukturalnego jest organizacja. Wartość organizacyjna jest własnością przedsiębiorstwa oraz wymaga ciągłej uwagi i świadomego
kształtowania przez menedżerów. Obejmuje wszystkie ﬁzyczne i nieﬁzyczne
przejawy kapitału intelektualnego, związane z infrastrukturą, procesami i kulturą
organizacyjną8. Ze strukturą organizacyjną szczególnie związana jest infrastruktura, która jest wartością zaliczaną do własności intelektualnej, ponieważ występuje
w postaci między innymi patentów, marek, znaków handlowych, baz danych
o klientach. Następnym elementem są procesy, które wraz ze związanymi z nimi
procedurami pozwalają organizacji funkcjonować w otoczeniu. Procesy mogą być
sformalizowane w postaci dokumentów i instrukcji obsługi albo przekazywane
poprzez przekazy ustne. Natomiast kultura, kształtowana przez wzajemne kontakty uczestników organizacji, wyraża sposób jej funkcjonowania.
Trzecim i ostatnim składnikiem kapitału strukturalnego jest kapitał odnowy
i rozwoju. Zawiera on wszystkie elementy mające potencjalny wpływ na przyszłą
wartość, na przykład9: rozwój nowych programów szkoleniowych, prace badawcze, zmiany restrukturyzacyjne. Stanowi on więc pewne niematerialne czynniki,
pomocne organizacji w generowaniu wartości w przyszłości.
6
7
8
9

Por. ibidem, s. 28.
Por. E. Głuszek, Wskaźnikowa..., op. cit., s. 121.
Por. ibidem, s. 122.
Por. ibidem, s. 122.
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Wartość przedsiębiorstw obecnie uzależnia się w dużej mierze od kapitału
ludzkiego. Wpływa to na zmianę podejścia w organizacjach do zasobów ludzkich, na które składają się ludzie związani z jednostką organizacyjną, z jej misją,
z umiejętnością współpracy, o kreatywnych postawach i kompetencjach. Stwierdza
się, że kapitał ludzki to siła napędzająca szybki rozwój spółki. Niestety w praktyce
gospodarczej nie podchodzi się do problemów pracowników wystarczająco poważnie10. Jedną z ważniejszych przesłanek ostrzegających przed upadłością spółki
jest nieprawidłowy dobór kadry, czego efektem jest brak sprawności procesów
wytwórczych i zarządzania11.
3. Próba identyfikacji kapitału intelektualnego wybranymi metodami
pomiaru zewnętrznego w badanym przedsiębiorstwie
Na podstawie danych z raportów badanych podmiotów gospodarczych można
określić wartość kapitału intelektualnego, a uzyskane informacje mogą stać się
silną kartą przetargową podczas prowadzonych negocjacji biznesowych i ograniczyć ryzyko w transakcjach handlowych i inwestycyjnych. Otrzymana wartość
kapitału intelektualnego może być wykorzystywana jako uzupełnienie tradycyjnej wyceny przedsiębiorstwa, która z założenia skupia się zazwyczaj na wartości
aktywów materialnych. Dopiero takie podejście umożliwia ustalenie prawdziwej
wartości organizacji.
Pierwszym narzędziem jest wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej
(MV/BV), który opiera się na założeniu, że kapitał intelektualny stanowi różnicę
między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa12:
MV/BV = wartość rynkowa/wartość księgowa

gdzie:
– wartość rynkowa jest iloczynem ceny akcji i ilości tych akcji,
10

11

12

A. Sajkiewicz: Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, w: Zasoby ludzkie w ﬁrmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 17.
Por. Survey by Business Planning and Research International for Price Waterhouse, w: A. Black,
Ph. Wright, J.E. Bachman, In Search of Shareholder Value – Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London 1998, s. 127.
Por. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Oﬁcyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, s. 199-200.
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– wartość księgowa stanowi sumę księgowej wartości wszystkich aktywów
przedsiębiorstwa pomniejszoną o księgową wartość kapitałów obcych
(zobowiązania długo – i krótkoterminowe).
W tabeli 2 zaprezentowano kalkulację wskaźnika MV/BV dla badanego podmiotu w województwie zachodniopomorskim z sektora chemicznego w latach
2005-2007.
Tabela 2. Wskaźnik MV/BV dla badanej organizacji w latach 2005-2007
2005

2006

2007

60 000 000

75 000 000

75 000 000

Cena akcji w PLN

14,92

14,74

15,02

Wartość rynkowa

895 200 000

1 105 500 000

1 126 500 000

Wartość księgowa

792 735 000

1 002 923 000

908 250 000

1,12

1,10

1,24

Liczba akcji

MV/BV

Źródło: opracowanie na podstawie danych z raportów rocznych badanego przedsiębiorstwa;
W. Olesiuk, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie,
materiały niepublikowane.

Otrzymana wartość MV/BV jest większa od jedności, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma kapitał intelektualny, który nie został uwzględniony w księgach
rachunkowych, jednak znacznie decyduje o wyższej wartości organizacji, niż
wynika to z analizy wartości księgowej. Wskaźnik ten jest najpowszechniej używanym narzędziem wyceny kapitału i potwierdza posiadanie tego kapitału przez
podmiot gospodarczy. Wartość wskaźnika może służyć do porównań z konkurencją lub innymi przedsiębiorstwami z sektora albo do monitorowania przebiegu
zmian kształtowania się kapitału intelektualnego w określonych przedziałach
czasowych.
Innym narzędziem do określania kapitału intelektualnego jest wskaźnik
q-Tobina, który bazuje na wskaźniku MV/BV. W kalkulacji zastosowano koszt
odtworzenia aktywów materialnych zamiast ich wartości księgowej13:

13

Por. ibidem, s. 201-203.
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Wskaźnik q-Tobina = wartość rynkowa/koszt odtworzenia aktywów materialnych =
= (MVCS + BVLTD + BVINV + BVCL – BVCA)/BVTA

gdzie:
MVCS
BVLTD
BVINV
BVCL
BVCA
BVTA

– wartość rynkowa akcji zwykłych,
– wartość księgowa zobowiązań długoterminowych,
– wartość księgowa zapasów,
– wartość księgowa zobowiązań krótkoterminowych,
– wartość księgowa aktywów obrotowych,
– wartość księgowa wszystkich aktywów.

W tabeli 3 przedstawiono kalkulację wskaźnika q-Tobina w latach 2005-2007
w badanym podmiocie gospodarczym.
Tabela 3. Wskaźnik q-Tobina dla badanego przedsiębiorstwa w latach 2005-2007
2005

2006

2007

895 200 000

1 105 500 000

1 126 500 000

1 390 305

16 654 000

311 000

Zapasy

187 008 082

213 572 000

163 595 000

Zobowiązania
krótkoterminowe

324 233 011

223 908 000

206 682 000

Aktywa obrotowe

51 217 787

60 834 700

67 573 200

Aktywa

1 318 358 313

1 433 485 000

1 205 243 000

q-Tobina

1,06

1,04

1,18

Wartość rynkowa akcji
Zobowiązania
długoterminowe

Źródło: opracowanie na podstawie danych z raportów rocznych badanego przedsiębiorstwa;
W. Olesiuk, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie,
materiały niepublikowane.

Wskaźnik q-Tobina opiera się na założeniu, że w długim okresie jego wartość jest bliska jedności. W przypadku, gdy q jest większe od jedności i większe
od q konkurentów, przedsiębiorstwo może uzyskać wyższe zyski w stosunku do
pozostałych podmiotów pod względem dostępnego kapitału.
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Obu wskaźników należy używać do porównania podobnych podmiotów organizacyjnych, działających w tym samym sektorze lub na tym samym rynku i mających porównywalne aktywa trwałe, lub też do monitorowania zmian wartości kapitału intelektualnego w dłuższej perspektywie. Ich atutem jest względna prostota
obliczeń, jasna interpretacja wyników i ułatwiony dostęp do danych wejściowych
z informacji ze sprawozdań ﬁnansowych organizacji. Wadą tych wskaźników jest
niska dokładność uzyskanych wyników, ogólność, sprowadzanie obrazu przedsiębiorstwa do postaci pieniężnej i opieranie się na danych historycznych.
4. Proponowane rozwiązania kwestii zarządzania kapitałem
intelektualnym w badanym przedsiębiorstwie
Wyniki raportów ﬁnansowych powinny być uzupełnione o wartość kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwie. Informacje takie powinny również wskazywać na charakter tego kapitału organizacji, gdyż to głównie interesuje bezpośrednich odbiorców. Partnerzy w otoczeniu zewnętrznym, jak i samo przedsiębiorstwo, dysponują niewielką wiedzą i skąpymi informacjami dotyczącymi aktywów
niematerialnych. Brak informacji o potencjale wewnętrznym może w istotnym
stopniu zniekształcać obraz organizacji i jej zasobów. Będzie to miało wpływ na
ograniczenie możliwości podmiotu gospodarczego: zdobywania i kształtowania
poszczególnych elementów kapitału intelektualnego. Zagrożeniem może być
również alokacja środków ﬁnansowych według niewłaściwych kierunków, co
może spowodować niedokapitalizowanie, wysokie koszty rozwoju czy spadek
konkurencyjności.
Raportowanie utożsamiane jest z możliwością budowania podstaw dla przekazywania informacji i wiedzy o organizacji, o jej aktywach. Dane te powinny
dotyczyć głównie zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości organizacji.
Wszystkie procesy oraz działania realizowane w podmiocie gospodarczym, dzięki
kompetencjom pracowników, ich wiedzy i doświadczeniu, a także umiejętnościom
zarządczym kadry menedżerskiej, stanowią bazę do stosowania i wykorzystywania
wiedzy, przekształcania jej w decyzje oraz budowania kapitału intelektualnego,
a przez to tworzenia większej wartości przedsiębiorstwa.
Celem raportu o kapitale intelektualnym organizacji jest ukazanie skutków
wszystkich podejmowanych działań, co wymaga zaprezentowania ich istoty, charakteru oraz wpływu bezpośredniego i pośredniego na wzrost wartości
przedsiębiorstwa. Istotnym problemem raportowania jest określenie rodzaju re-
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lacji pomiędzy elementami i składnikami kapitału intelektualnego, natężenia
ich wzajemnych interakcji czy też ich bezpośrednich efektów. Powiązane jest to
bezpośrednio z umiejętnościami pozyskiwania informacji z zakresu stabilności
aktywów niematerialnych oraz czynników kształtujących zmiany w wartości albo
rozmiarach dostępnego kapitału intelektualnego. Jakość dostępnych informacji
może być zweryﬁkowana dzięki przeprowadzeniu audytu kapitału intelektualnego
w organizacji. Systematyczne powtarzanie takiej procedury pozwoli na prowadzenie analiz porównawczych, dzięki którym będzie możliwe wychwycenie zmian
w każdym roku raportowania.
Bieżące raporty roczne w badanej organizacji powinny zatem zostać uzupełnione o informacje nieﬁnansowe, czyli można opracować Monitor Aktywów
Niematerialnych przedsiębiorstwa. W deﬁniowaniu i kategoryzowaniu aktywów
niematerialnych badany podmiot gospodarczy powinien dążyć do zbudowania
możliwie szerokiego modelu o wysokim stopniu agregacji. Struktura takiego
modelu powinna zawierać różnorodne elementy kapitału intelektualnego, przykładowo:
– wiedzę i doświadczenia pracowników (jawne i ukryte),
– systemy organizacyjne i procesy wspierające tworzenie kapitału intelektualnego,
– innowacje i technologie,
– relacje biznesowe.
Tworzenie i efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym w badanej organizacji, dzięki wprowadzeniu Monitora Aktywów Niematerialnych, pozwala
na odwzorowanie i przekazywanie informacji dla otoczenia. Model ten jest przez
to praktyczny i elastyczny. Dobrym narzędziem może być również wprowadzenie
do badanego podmiotu brokera technologii. Dzięki prostemu sformułowaniu zagadnień w tym modelu szybko uzyska się odpowiedź, nad jaką częścią aktywów
niematerialnych należy się skupić w przyszłości.
Badane przedsiębiorstwo powinno główną uwagę poświęcić zdeﬁniowaniu
oraz wyróżnieniu unikalnych składników aktywów niematerialnych. Poprzez takie
bowiem działanie lepiej i rzetelniej zaprezentuje posiadany potencjał wewnętrzny
oraz świadomie zacznie tworzyć poszczególne elementy kapitału intelektualnego.
Będzie miało to wpływ na organizację, jej partnerów zewnętrznych oraz cały
sektor chemiczny, w którym omawiany podmiot funkcjonuje.
Badana organizacja może również skorzystać z modelu planowania biznesowego – Nawigatora Skandii. Poprzez ten model przedsiębiorstwo powinno wyod-
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rębnić obszary, które generują dodatkową wartość, dobrać odpowiednie zestawy
wskaźników, które odpowiadałyby działalności podmiotu, możliwe będzie przy
tym porównywanie zmian składników kapitału intelektualnego ze zmianami
wartości rynkowej. Dzięki temu uzyska się również możliwość określenia wartości
prognostycznej dla badanego przedsiębiorstwa.
Każdy z procesów działalności badanej organizacji poprzedza przygotowanie
i wdrożenie strategii, dlatego możliwym do zastosowania narzędziem pomiaru
kapitału intelektualnego jest Zrównoważona Karta Wyników. Model ten to system zarządzania i monitorowania strategii działania przedsiębiorstwa. Badany
podmiot gospodarczy umiejętnie formułuje zestaw mierzalnych celów, dopasowuje i ukierunkowuje posiadane zasoby na realizowaną strategię, dzięki czemu
zapewnia spójność między działaniami a celami strategicznymi, mierzeniem
i kontrolą efektów tych działań oraz motywuje do działania pracowników i kadrę
menedżerską.
Podsumowanie
Badane przedsiębiorstwo, tworząc własny model bądź dopasowując istniejące
na rynku rozwiązania pomiaru kapitału intelektualnego do potrzeb, ma szansę
szybko odnaleźć się w Gospodarce Opartej na Wiedzy oraz dostosować się do
obowiązujących standardów. Określenie wartości kapitału intelektualnego stanowi częściowe wypełnienie luki między wartością rynkową a wartością księgową
organizacji, a zarządzanie kapitałem intelektualnym powinno stanowić nowy
kierunek w rozwoju omawianego podmiotu.
Świadomość posiadania kapitału intelektualnego i jego struktury zwiększa
przejrzystość funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukuje asymetrię informacji.
Skutkiem tego jest dokładniejsza wycena, mniejsze ryzyko inwestycyjne i skuteczniejsze zarządzanie w organizacji. Raportowanie o stanie kapitału intelektualnego
przedstawia przedsiębiorstwo w lepszym świetle, wzmacnia jego reputację, zwiększa zaufanie wśród pracowników, ale przede wszystkim wśród kredytobiorców,
akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Przedstawiając otwarcie i szczerze fakty
poparte opinią niezależnych audytorów, spółka buduje w oczach odbiorców swój
wizerunek, zwiększa renomę i swoją wiarygodność.
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SHAPING INTELLECTUAL CAPITAL AND ENTERPRISE’S VALUE
ON THE BASE ON THE COMPANY IN WEST POMERANIAN

Summary
The concept of management is being concentrated on intellectual capital
which generating the value of the company. The attempt at revealing essence
of intellectual capital is the purpose of the study and role of this capital in
shaping the value of companies on the base one of the company chosen from
the chemical sector in West Pomeranian.
Translated by Barbara Czerniachowicz

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Mieczysław Dietrich
Joanna Lubimow

ODPOWIEDNIA ORGANIZACJA JAKO NOŚNIK WARTOŚCI

Rzeczywistość XXI w. to postęp techniczny, innowacyjność rozumiana jako
nowatorstwo oraz konkurencja o zasięgu międzynarodowym. Technologie, nowe
rozwiązania, globalna konkurencja oddziałują na kształt współczesnych organizacji. Przeobrażenia występujące w życiu społeczno-gospodarczym przynoszą nowe
wyzwania w stosunku do jednostek organizacyjnych. Zmienność rynku, zmiany
otoczenia przedsiębiorstwa, technologii oraz komunikacji i przepływu informacji wymuszają na menedżerach poszukiwanie nowych strategii. Ich wdrażanie
implikuje dostosowanie organizacji w celu znalezienia takich rozwiązań, które
umożliwiłyby odniesienie sukcesu. Sprawność i skuteczność działania organizacji
jest pochodną ustalonych w postaci struktury organizacyjnej współzależności
przejawiających się przez odpowiednie więzi. Istotna jest więc z punktu widzenia
organizacji decyzja dotycząca wyboru konkretnej struktury ze względu na możliwość realizacji w jej ramach zadań i celów oraz zapewnienia wysokiej skuteczności
działania zespołu ludzi, który musi być zorganizowany.
W publikacjach z zakresu zarządzania oraz praktyce zarządzania przedsiębiorstwem bardzo dużo uwagi poświęca się problematyce tworzenia wartości,
jako głównego celu organizacji. W najszerszym rozumieniu wartość jest cechą
rzeczy dającą się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym. Z kolei ekonomiczna deﬁnicja wartości mówi, iż wartość jest cechą rzeczy,
stosownie do której rzecz ta jest postrzegana jako bardziej lub mniej pożądana,
użyteczna, szanowana lub ważna. Wynika stąd ważny wniosek, że naprawdę
tanie nie jest to, co mało kosztuje, ale to, co ma niską cenę jak na swoją wartość
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użytkową. Użyteczność jest zatem fundamentalną siłą ekonomiczną. Powinna
wpływać ona na wszelkie decyzje inwestycyjne, np. stworzenia, nabycia i rozwoju
przedsiębiorstwa1.
„Firma tworzy wartość, gdy osiąga zyski ponad przeciętną w branży i gdy
przewyższają one alternatywne, bezpieczne sposoby inwestowania”2. Inne określenie pojęcia wartości przedsiębiorstwa wiąże się z ceną, za jaką przedsiębiorstwo
może być zaoferowane i sprzedane. W praktyce i literaturze spotykamy dwie
teorie, koncepcje tworzenia wartości przedsiębiorstwa. W systemie anglosaskim
najpopularniejsza jest teoria, która zakłada, że wartość ma być tworzona przez
przedsiębiorstwo dla właścicieli. Druga teoria zakłada, że wartość powinna być
tworzona dla wielu różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa3.
C. Haksever, R. Chaganti i R.G. Cook prezentując ogólny model tworzenia
wartości, zwracają uwagę na sposób, w jaki przedsiębiorstwo kreuje wartość, bez
względu na to, czy robi to dla właścicieli, czy też innych interesariuszy. W modelu tym autorzy skupiają się na określeniu nośników wartości bądź czynników
ją niszczących. Prezentują nośniki i destruktory wartości (w postaci korzyści
i nagród oraz kosztów i ryzyka) dla takich grup interesariuszy, jak: właściciele,
pracownicy, klienci, dostawcy, szeroko pojmowana społeczność. Odnoszą się przy
tym do trzech płaszczyzn analitycznych: ﬁnansowej, nieﬁnansowej i czasu4.
Organizacja w różnych aspektach jej rozumienia i konstruowania jest według
badaczy przedmiotu jednym z nośników wartości5. Prezentacja różnorodnego
ujęcia zagadnienia organizacji i organizowania ma zwrócić uwagę na płaszczyzny,
które tworzą i kształtują wartość, oraz na płaszczyzny, w których wartość ma być
kreowana, aby interesariusze mogli skorzystać z efektu końcowego, jakim jest
wypracowana dla nich wartość przedsiębiorstwa.
Organizacja jest pewnym rodzajem całości ze względu na stosunek do niej własnych elementów, mianowicie jest to taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości. Organizacja to czynność organizowania lub
1

2

3
4
5

P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,
s. 78.
E. Gwarda-Gruszczyńska, Wartość nie tylko dla właścicieli, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. nauk. J. Jeżak, Łódź 2003, s. 325.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 326-327.
Por. R. Kim, E. van Dam, The Added Value of Corporate Social Responsibility, NIDO, Leeuwarden, march 2003.

MIECZYSŁAW DIETRICH, JOANNA LUBIMOW
ODPOWIEDNIA ORGANIZACJA JAKO NOŚNIK WARTOŚCI

osiągnięty na skutek tego działania lub samorzutnego kształtowania się ustrój przedmiotu złożonego i jego wewnętrznych zależności, bądź sam obiekt zorganizowany.
Deﬁniując organizację R. Rutka wskazuje na dwa znaczenia tego pojęcia,
zbieżne z rozumieniem organizacji przez T. Kotarbińskiego. Organizacja rozumiana jako pewien proces o specyﬁcznej strukturze następujących po sobie
zdarzeń oraz jako rzecz lub cecha tej rzeczy, która jest skutkiem tego procesu6.
Natomiast J. Zieleniewski7 rozumiał organizację jako „pewien szczególny rodzaj
stosunku części do siebie i do złożonej z nich całości; stosunek ten polega na
tym, iż części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Powodzenie całości
organizacji oznacza zbliżenie się do osiągnięcia celu w sposób efektywny, dzięki
utrzymaniu korzystnych relacji efektów do nakładów. Współdziałanie ludzi, którzy
połączeni są formalnymi więzami organizacyjnymi, powodującymi harmonizację
ich postaw i działań z celami całości, implikować ma osiągnięcie efektu synergii.
Tworzenie organizacji z poszczególnych podmiotów, dobieranie tych podmiotów w taki sposób, aby tworzyły logiczną i spójną całość, ustalenie między nimi
odpowiednich stosunków i zależności umożliwia osiągnięcie przez podmioty
wspólnie działające większego efektu niż suma efektów działania poszczególnych
podmiotów z osobna.
Ryszard Rutka8 pisze, że organizowanie jest ciągłym i wieloetapowym procesem (ujęcie czynnościowe), implikującym konieczność wyznaczenia zakresu
pracy, podzielenia jej na zadania cząstkowe i czynności szczegółowe, połączenia
stanowisk w grupy, ustalenia mechanizmów koordynacji pracy poszczególnych
części organizacji oraz kontroli i koordynacji prac. Inny badacz przedmiotu
B. Piasecki9 również zwraca uwagę na aspekt czynnościowy organizacji, wskazując na konieczność dopasowania odpowiednich środków oraz przedmiotów
pracy do wykonywania postawionych przed organizacją zadań, stworzenia
warunków wykorzystania zasobów ﬁnansowych, zapewnienia określonego
pomieszczenia, odpowiedniego doboru ludzi, stworzenia zespołów do zadań
wykonawczych i kierowniczych. Dobór wszystkich elementów działania, ich
6

7
8

9

Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001, s. 179.
J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 265.
Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie…,
op. cit., s. 181-182.
Por. B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała ﬁrma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 173.
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uporządkowanie, koordynowanie przebiegu w czasie do osiągnięcia założonych
celów stanowi treść funkcji organizowania.
Dalsza analiza sprowadza się do rozumienia tego pojęcia jako rezultatu procesu
organizowania. Według R. Rutki10 ostatecznym rezultatem procesu organizowania jest rzecz charakteryzująca się określonym składem części oraz powiązaniami
miedzy tymi częściami (s. 184). Organizacja rozumiana rzeczowo to składniki
rzeczowe, a więc człowiek, narzędzie, tworzywo oraz powiązania między nimi,
które wywołują pozytywny skutek dla funkcjonowania organizacji, oraz te, które
osłabiają sprawność jej funkcjonowania. Ważne jest, aby zachowania generujące
sprawne funkcjonowanie organizacji stanowiły przewagę w stosunku do powiązań destrukcyjnych, wówczas organizacja może zachować samodzielny byt (por.
A. Czermiński i in., 1993, s. 57; M. Przybyła, 1992, s. 12-18).
Rezultat organizowania to obok ujęcia rzeczowego organizacji również atrybutowe rozumienie tego pojęcia. R. Rutka oraz J. Zieleniewski rozumieją w tym ujęciu organizację jako pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonej
z nich całości. Stosunki te powinny polegać na tym, że części współprzyczyniają
się do powodzenia całości, niekiedy powodzenie całości może być warunkiem
powodzenia części organizacji. W związku z tym, iż organizacja podlega samoistnym zmianom, podczas poszczególnych etapów życia konieczne jest świadome
projektowanie, wdrażanie, a w razie potrzeby korekta atrybutów organizacji.
Odpowiednia organizacja to nośnik wartości11. Interesujący głos dla rozważań
nad znaczeniem organizacji dla budowania wartości wnieśli Rene Kim i Eric van
Dam z ﬁrmy konsultingowej Triple Value Consulting12. Podkreślają oni znaczenie w dłuższym okresie związku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
z tworzeniem wartości dla właścicieli. Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozumieją oni jako odpowiedzialność wobec różnych grup „stakeholders”.
Ukazują obok ﬁnansowych i nieﬁnansowych elementów wpływających na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa, element organizacyjny. Autorzy, konstruując
weryﬁkowany przez siebie model, opierali się na analizie czynników postrzeganych
przez inwestorów za istotne w procesie tworzenia wartości.
W prowadzonych badaniach zakładają, że na całkowitą wartość dodaną przedsiębiorstwa składają się trzy elementy:
10

11
12

Por. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie…,
op. cit., s. 182; J. Zieleniewski, Organizacja..., op. cit., s. 50-53.
E. Gwarda-Gruszczyńska, Wartość nie tylko..., op. cit., s. 336.
Por. ibidem; por. R. Kim, E. van Dam, The Added Value..., op. cit.
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a) warunki ekonomiczne: wzrost dochodów przez umacnianie pozycji rynkowej, redukcja kosztów poprzez zwiększenie efektywności i zmniejszenie
liczby nieobecnych pracowników, wyższa produktywność dzięki zwiększeniu satysfakcji pracowników, niższy koszt kapitału ponoszonego na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa;
b) wartość reputacji przedsiębiorstwa: informacja i przekaz o działaniach na
rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zawartość informacji i tego przekazu, przejrzyste komunikowanie zmian właścicielom (raportowanie, dialog z właścicielami), traktowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako części jego tożsamości;
c) przewaga konkurencyjna tworzona na poziomie korporacji: centrum kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, podnoszenie i usprawnianie kompetencji w tym zakresie, redukcja ryzyka poprzez wprowadzanie linii produkcyjnych i modelu biznesu o charakterze
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa13.
Pierwszy z tych elementów w dużej mierze zależy od sposobu działania i wyników osiąganych przez jednostki biznesu w przedsiębiorstwie. Dzięki tym jednostkom powstaje rynkowa wartość dodana. Element ten ma największy udział
w tworzeniu całej wartości dodanej. Drugi element to wartość reputacji. Związany jest z tworzeniem i rozwijaniem zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa
w postaci reputacji, zaufania właścicieli do menedżerów, sposobu prowadzenia nadzoru korporacyjnego, komunikowania zmian i dostarczania informacji
o przedsiębiorstwie interesariuszom. Trzeci element całkowitej wartości dodanej
przedsiębiorstwa uwzględnia korzyści płynące z odpowiedniego organizowania
i zarządzania w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

13

Por. E. Gwarda-Gruszczyńska, Wartość nie tylko..., op. cit., s. 337; R. Kim, E. van Dam,
The Added Value..., op. cit.
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PROPER ORGANIZATION AS CARRIER OF VALUE

Summary
Reality it XXI technical progress, innovative understood, as innovation and
competition about international coverage. Technologies, new solutions, they
aﬀect form of modern organization global competition. Changes that can be
found in normal social and economical life brings new opportunities to organization units. Variability of market, changes enclosing with of enterprises,
technology and communication and it forces on managers ﬂush of information
new strategy wanted. Implementing new strategy implicate ﬁtting organizations to ﬁnd that solutions witch could give a way to success.
Translated by Magdalena Lazarek

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Andrzej Herman

W SPRAWIE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZEPCHNIĘCIA
EKONOMII I ZARZĄDZANIA NA POZYCJE NARZĘDZIOWE

Po ponad piętnastu latach zajmowania się przez środowisko ekonomistów
w Polsce problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstwa warto widzieć
nie tylko dokonane w tym okresie niewątpliwe osiągnięcia, ale także pojawiające się na horyzoncie różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ponieważ te
ostatnie mogą silnie rzutować na dalsze kierunki prowadzonych w tym obszarze
poszukiwań badawczych, stąd tym bardziej trzeba je wskazywać, aby uniknąć
związanych z nimi ewentualnych błędów i pułapek metodologicznych.
Jako punkt wyjścia do tego typu ogólnych rozważań arbitralnie przyjąłem dwa
różne podejścia, które zostały zaprezentowane w dwóch całkowicie odmiennych
od siebie książkach. Ze względu na zawarte w nich tezy o charakterze epistemologicznym zasługują one na szczególną uwagę. Obie skłaniają bowiem do reﬂeksji na
temat możliwości zaistnienia niebezpieczeństwa zepchnięcia nauk ekonomicznych
i zarządzania na pozycje narzędziowe – w tym również, a może przede wszystkim,
w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie –
gdyby ten proces podlegał dalszemu rozwojowi – groziłoby to zdominowaniem
współczesnej teorii i praktyki VBM przez „jednowymiarowych menedżerów”.
Chronologicznie rzecz ujmując, pierwsza z tych książek jest autorstwa Andrzeja
P. Wierzbickiego i Yoshiteru Nakamori (2006), druga zaś została napisana przez
Grzegorza W. Kołodkę (2008).
Andrzej P. Wierzbicki i Yoshiteru Nakamori, którzy podejmują próbę scharakteryzowania obecnego stanu wiedzy we współczesnej nauce, szczególną rolę
przypisują technice1. Ich zdaniem ze względu na swoje z istoty rzeczy pragma1

A.P. Wierzbicki, Y. Nakamori, Creative Space Model of Knowledge Creation Process for the
Knowledge Civilization Age, Spring Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
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tyczne podejście do identyﬁkowanych i następnie rozwiązywanych problemów
jest ona najbliższa rzeczywistości i ma równocześnie największy udział w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Książka dwójki powyżej wymienionych autorów nie
pozostała niezauważona w poważnym środowisku naukowym. Jak trafnie zauważa
były prezes PAN Leszek Kuźnicki, taka dokonana przez nich swoista „nobilitacja techniki” ma swoje źródła w silnym, ale w jego przekonaniu niesłusznym
poglądzie, że technicy stosują lepsze metody niż badacze w innych naukach. To
jakoby miałoby ich różnić od kolegów w naukach ﬁzykalnych i przyrodniczych
oraz naukach społecznych i humanistycznych. „Ich metodologia jest bliższa popperowskiej falsyﬁkacji, podczas gdy przedstawiciele nauk ścisłych skłaniają się
ku koncepcji paradygmatów Thomasa Kuhna. Co więcej, twórcza działalność
techników jest bliska swym charakterem postawie artystów, a więc działa wyzwalająco na człowieka”2.
Z kolei, jak przewrotnie w „Wędrującym świecie” zwraca uwagę Grzegorz
W. Kołodko, gdyby hipotetycznie za kryterium naukowości danej dyscypliny
przyjąć moment rozpoczęcia przyznawania jej najwybitniejszym przedstawicielom
Nagrody Nobla – co oczywiście byłoby wówczas całkowicie niesłuszne – to ekonomia oﬁcjalnie uzyskała status naukowy bardzo późno, gdyż dopiero w 1969 r.
Jest ona notabene jedyną przedstawicielką nauk społecznych, której uczonym
przyznaje się tę nagrodę. Dotychczas przyznano ją tylko jednemu ekonomiście
utożsamianemu z dyscypliną zarządzania, i to znacznie później niż innym ekonomistom. Warto też podkreślić, że nie za osiągnięcia w dyscyplinie zarządzania,
ale w ekonomii. Był nim Herbert. A. Simon (1978 r.)3. Obie wymienione powyżej
książki skłaniają do głębszej reﬂeksji teoretyczno-metodologicznej.
W związku z tym poniżej zostało sformułowanych pięć uwag odnośnie do:
– relacji między celami i środkami,
– znaczenia zgodnych ze stanem faktycznym informacji i wiedzy dla racjonalnych wyborów (racjonalności rzeczowej),
– zerwania z „cechowym” charakterem ekonomii i zarządzania,
– procesów starzenia się wiedzy,
– zagrożeń związanych z komercjalizacją i prywatyzacją wiedzy.
2

3

L. Kuźnicki, Poznawcze i cywilizacyjne problemy współczesnej nauki, referat wygłoszony na plenarnym posiedzeniu Komitetu Naukowego PAN „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, s. 5.
G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i Spółka, Warszawa 2008; a także: A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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Po pierwsze – rosnący wpływ technologii na zmiany w procesach gospodarowania często przesłania nam rzeczywisty charakter współczesnych procesów
ekonomicznych. Utożsamianie nowych technik z zakresu inżynierii ekonomicznej
z postępami w poznaniu w teorii ekonomii prowadzi do wypaczenia relacji między
celami i środkami. Najlepszym tego przykładem była tu, już dziś przebrzmiała,
choć euforyczna na przełomie wieku XX i XXI, debata o tzw. nowej gospodarce, choć przecież „stare prawa” ekonomii wciąż działały. I dość szybko te „stare
prawa” ściągnęły tak „nową gospodarkę”, jak i modną do niedawna w środowisku
ekonomistów o niej dyskusję – na ziemię.
Głównym celem techniki jest doskonalenie narzędzi. Technika przecież to nic
innego jak narzędzia i metody ich stosowania. Na tej samej więc zasadzie – tak,
jak się to czyni w naukach ścisłych, gdzie się dostrzega różnicę między techniką
jako sztuką tworzenia narzędzi a naukami technicznymi – trzeba też rozróżniać
inżynierię ekonomiczną i ekonomię jako naukę. Niewątpliwie rozwój technik
inżynierii ekonomicznej umożliwia efektywniejsze wytwarzanie dóbr i usług.
Przyczynia się do tworzenia i powiększania zasobów wiedzy naukowej, ale powstaje pytanie i wątpliwość, czy także do postępu w procesach poznania.
Po drugie – jest prawdą, że informacja i wiedza od wieków były zasobem strategicznym. Jednakże współcześnie ich rola uległa radykalnemu wzmocnieniu. Laureat
Nagrody Nobla z 2005 roku Robert J. Aumann deﬁniuje racjonalność w takim
właśnie kontekście. Dla niego racjonalnie zachowuje się ten, kto działa na własną
korzyść, zważywszy na posiadane informacje. Ale – jak słusznie zauważa Grzegorz
W. Kołodko – nie mając odpowiednich informacji, podmioty gospodarcze mogą
postępować na własną szkodę, choć niby racjonalnie. Kluczowe wobec tego jest
nie tylko logiczne myślenie, ale nie mniej ważne są posiadane informacje i wiedza4.
Przed wielu już laty pisał o tym Tadeusz Kotarbiński, który wyróżniał racjonalność
metodologiczną i rzeczową. Racjonalność metodologiczna ma miejsce wówczas,
gdy dobór środków jest poprawny w ramach posiadanych informacji i wiedzy. Racjonalność rzeczowa to właściwy wybór celu i dobór środków do jego osiągnięcia,
który odpowiada prawdziwej, czyli obiektywnie istniejącej sytuacji. Rzeczywista
wiedza na temat tego drugiego rodzaju racjonalności jest dostępna ex post.
Ta obserwacja jest istotna m.in. w odniesieniu do charakteru procesów i sposobów produkowania wiedzy, a także metod ich dystrybucji. Czy jednak można się
4

R.J. Aumann, Game Engineering, TIGER & Kozminski School of Business Distinguished
Lectures, No. 20, May 2008.
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zgodzić z poglądami Michaela Gibbonsa, który twierdzi, że w widoczny sposób
maleje znaczenie wiedzy podstawowej, akademickiej, a wyraźnie rośnie rola wiedzy
stosowanej?5 Zdaniem Gibbonsa jest to związane z coraz szerszym przechodzeniem od czynników podażowych do czynników popytowych w procesach produkowania wiedzy. W wyniku tego kierunki procesów przekształceń strukturalnych
są uwarunkowane presją potrzeb praktyki gospodarczej, a lokalizacja procesów
tworzenia wiedzy w sposób widoczny przesuwa się do przedsiębiorstw. W ten
sposób wzrasta więc także rola ulokowanych tam ekspertów wiedzy i techniki.
Równolegle do tego zjawiska w przedsiębiorstwach, również w uczelniach
ekonomicznych, pojawia się narastająca presja ze strony studentów, którzy coraz
bardziej oczekują, aby ich kształcenie miało w większym niż dotychczas stopniu
charakter zawodowy niż akademicki. Takie ich zachowania wymuszają potrzeby
rynku pracy, pod którego presją zmianie ulegają programy nauczania w szkołach
wyższych. Coraz częściej także technologie są tworzone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorstw.
Po trzecie – w tej sytuacji tym bardziej staje się obecnie oczywiste, że nie
sposób zrozumieć poznawczych dylematów ekonomii na gruncie samej ekonomii,
czyli bez szerszego podejścia interdyscyplinarnego. Spojrzenie na problemy ekonomiczne z perspektywy innych nauk ułatwia zadawanie coraz głębszych pytań
i większe zrozumienie zachodzących zmian.
Ekonomia tak jak każda inna nauka jest z natury rzeczy fragmentaryczna
i niekompletna. Nie może się rozwijać w izolacji i bez pomocy innych nauk społecznych, gdyż rynek jest tylko jednym z elementów szerokiego otoczenia społecznego działających na nim ludzi. Wraz ze zmianami, jakie w tym otoczeniu
się dokonują, następują również zmiany w systemach wartości i celach wszelkich
jednostek gospodarujących. Co więcej, rynek nie jest jedyną instytucją, przy
pomocy i dzięki której ludzie mogą zaspokajać swoje potrzeby. Braków niedostatecznego stosowania interdyscyplinarnego podejścia w ekonomii nie zastąpi
także jej rozwój multidyscyplinarny, a jej funkcji poznawczych – jej narzędziowy
i najczęściej replikatywny poziom inżynierii ekonomicznej.
5

M. Gibbons, New Imperatives for Science Policy in Central and Eastern Europe, w: Production
of Knowledge and the Dignity of Science, red. nauk. A. Kukliński, Warsaw 1996; zob. też:
K. Porwit, Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW); ich współczesne znaczenie i warunki
skuteczności, w: Gospodarka Oparta na Wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2001.
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Wymaga to jednak niezapominania o tych metodologicznych brakach i potrzebie dokonywania odpowiednich korekt w teorii i praktyce nauk ekonomicznych.
Głębsze zrozumienie tych słabości jest więc uwarunkowane umiejętnością widzenia globalnych wyzwań ekonomicznych także z innych perspektyw badawczych.
Bez tego, jakże istotnego, dezyderatu metodologicznego ekonomii i zarządzaniu
grozi znaczne zubożenie poznawcze. Tym bardziej więc, niezależnie od różnic
w rozmaitych teoretycznych ujęciach ekonomicznych, rodzi się potrzeba interdyscyplinarnego i problemowego porządkowania sposobów ich rozumienia, które
są stosowane na gruncie różnych „cechowych” dyscyplin ekonomicznych, a także
innych nauk społecznych, oraz znajdowania w ich obrębie punktów wspólnych.
Po czwarte – jest tu więc niezbędne nie tyle dyscyplinarne („cechowe”), czy
nawet interdyscyplinarne, ile problemowe podejście metodologiczne. W oczywisty sposób jest to także związane z koniecznością zmiany sposobów organizacji
i ﬁnansowania badań naukowych prowadzonych w Polsce6. „Ważnym elementem
współczesnego procesu badawczego jest zdolność do agregacji różnorodnych
elementów wiedzy tworzonej w różnych zespołach, nie tylko akademickich (...)
wielkie znaczenie mają specjaliści o wiedzy wykraczającej poza jedną tradycyjną
dyscyplinę naukową, zdolni do integrującego spojrzenia na duże obszary badawcze. Mówimy wtedy o tworzeniu się badawczych wspólnot problemowych – np.
zarządzania wartością przedsiębiorstwa (w odróżnieniu od wspólnot dyscyplinowych, typowych dla tradycyjnego modelu uprawiania badań naukowych)”7.
Problemowe podejście metodologiczne ma jeszcze i tę zaletę, że zmniejsza
niebezpieczeństwo interdyscyplinarnego „roztopienia się” w innych naukach
przedmiotu badawczego nauk ekonomicznych.
Odnosi się to do nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem, politycznych, socjologii, psychologii, a także, i może przede wszystkim, historii nauki. Szczególnie
warto w tym celu sięgać do historii myśli ekonomicznej i przy jej pomocy prześledzić główne etapy rozwoju nauk ekonomii i zarządzania.
Wszelkie pojęcia, których używamy w naukach ekonomicznych, mają ogromne
znaczenie nie tylko dlatego, że służą nam do komunikowania się. Są one również
środkami wyrazu symbolicznego i jako takie strukturyzują nasze myślenie o otaczającej nas rzeczywistości. Są to zawsze słowa i właściwy im język. W zależności
6

7

M. Kleiber, Finansowanie nauki – kto, komu, za co?, htm. Komitet Badań Naukowych
2005/09/12.
Op. cit. s. 3.
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od tego, w jakim stopniu są one jej trafnym odzwierciedleniem, w takim też
umożliwiają jej mniej lub bardziej skuteczne przekształcanie. Możliwości każdego
języka są jednak ograniczone i w pewnym momencie się wyczerpują, jeśli polegają
one tylko na odtwarzaniu i replikowaniu.
Celnie tę zależność ujmuje właśnie Grzegorz W. Kołodko, kiedy pisze, że:
„Wiedza wiązać może się z kumulowaniem informacji i odtwarzaniem tylko
tego, co odkryli i udowodnili inni. (...) Wiedza zatem to odtwarzanie, a nauka to
tworzenie, to akt dostarczania wartości dodanej do istniejącego zasobu wiedzy.
Innymi słowy, tym większa jest wiedza, im więcej ogarnia się z lektury cudzych
książek. W nauce trzeba samemu pisać i dokładać do tej biblioteki własne tomy.
Dotyczy to również w całej rozciągłości ekonomii”8.
Z całą swoją ostrością kwestia ta się jawi szczególnie w kontekście procesów
starzenia się wiedzy, która jest zmaterializowana nie tylko w książkach i artykułach naukowych, czy też w infrastrukturze materialnej i wytworzonych za jej
pośrednictwem produktach i usługach. Dotyczy to również wiedzy zgromadzonej
w postaci doświadczenia ludzi. Jej proces przyspieszonego starzenia się może
bowiem nieoczekiwanie stwarzać istotne ograniczenia i bariery rozwoju.
W tym kontekście powstaje więc też pytanie, jak należy mierzyć proces starzenia się wiedzy. Pytanie to odnosi się tak do wiedzy zawartej w aktywach widocznych („twardych”), jak też w aktywach niewidocznych („miękkich”). Starzenie
się wiedzy wpływa na wartość dostępnego i posiadanego kapitału intelektualnego
– zarówno na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym. Jest to więc proces,
który ma swoje wymierne skutki ﬁnansowe i ekonomiczne – wpływa na wartość
przedsiębiorstw i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego.
Tak więc to nie przypadkowo – jak nigdy dotychczas – z taką wielką siłą
pojawiła się potrzeba metateoretycznego podejścia do problematyki roli i funkcji,
jakie spełniają wiedza i kapitał intelektualny oraz możliwości ich wykorzystania
w procesach zarządzania we współczesnej, globalnej gospodarce. Dzięki temu
w znacznie większym stopniu niż dotychczas można lepiej dostrzec nie tylko
części, ale całości oraz związki i współzależności, jakie mają miejsce we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym. Wymaga to jednak „od zawsze” od
badaczy niezależności intelektualnej i zdolności do wydobycia się spod wpływów
dominujących doktryn i dogmatów ekonomicznych. Jest to obecnie warunek
konieczny, bez którego spełnienia tworzony aparat pojęciowy na szczeblu mikroi makroekonomicznym będzie ciągle ułomny i mało przydatny praktycznie.
8

G.W. Kołodko, op. cit., s. 14.

ANDRZEJ HERMAN
W SPRAWIE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZEPCHNIĘCIA EKONOMII I ZARZĄDZANIA...

Po piąte – dylematy związane z narzędziowym i praktycznym charakterem
ekonomii i zarządzania pogłębiają procesy komercjalizacji i prywatyzacji wiedzy.
Ich szybkie rozprzestrzenianie się zwiększa presję na traktowanie ekonomii i zarządzania wyłącznie w sposób narzędziowy. W związku z tym coraz widoczniejsza
staje się w naukach ekonomicznych, a w szczególności w naukach o zarządzaniu,
dominacja światopoglądu o charakterze „racjonalności instrumentalnej” („kult
empiryzmu”).
W tej sytuacji nauki te są też coraz częściej traktowane przede wszystkim jako
skuteczne narzędzie realizacji grupowych interesów ekonomicznych. Dzieje się
tak nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej. Partykularnym interesom
podporządkowuje się wówczas uzasadnianie tworzonej wiedzy, czemu trudno
przeciwstawiać się na gruncie samej nauki ekonomii i zarządzania. Odrywanie
stosunków ekonomicznych od innych aspektów życia politycznego i społecznego
prowadzi do fałszywego obrazu rzeczywistości i zawieszenia ich w ahistorycznej
próżni – zubożając szeroko rozumianą ekonomię jako naukę.
Z powodów wymienionych powyżej nie ulega wątpliwości, że z jednej strony
jest potrzebne konsekwentne umacnianie i ochrona praw własności intelektualnej
jako podstawy rozwoju wiedzy – jako dobra ekonomicznego. Z drugiej zaś jednak
temu procesowi powinno towarzyszyć:
1. Różnicowanie sposobów i metod udostępniania wiedzy. Obok form rynkowego dostępu do niej powinna także istnieć cała gama możliwości dostępu pozarynkowego – tak na poziomie przedsiębiorstwa, jak i przede
wszystkim na poziomie makroekonomicznym.
2. Różnicowanie sposobów ﬁnansowania procesu tworzenia i rozwoju wiedzy.
Równocześnie też coraz bardziej widoczne staje się, że do jednej z głównych
przyczyn zaniku kultury dzielenia się wiedzą trzeba zaliczyć szybko postępujący
proces jej komercjalizacji i prywatyzacji. W skali globalnej próbuje się wdrażać koncepcję opartą na ﬁlozoﬁi myślenia, w ramach której planetę Ziemię traktuje się jak
jeden globalny rynek. Wszystkie jej zasoby są zaś traktowane jako istniejące już, bądź
też potencjalne towary. W efekcie nauka ekonomii i zarządzania zostaje ogromnie
zubożona i sprowadzona jedynie do poziomu poszukiwania rozwiązań najbardziej
efektywnych metod eksploatacji i konsumpcji wszelkich dostępnych zasobów materialnych – w tym również i ludzi9. Abstrahuje się, w tak uprawianej ekonomii, od
różnic kulturowych i traktuje się ją ahistorycznie. Zapomina się, że świat nie rozwija
9

Węzły gordyjskie XXI wieku, dyskusja redakcyjna, „Nowe Życie Gospodarcze”, 23-30 marca
2008, s. 5-10.
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się linearnie, lecz wielokierunkowo, oraz że najważniejsza jest jedność globalnej
gospodarki w jej różnorodności. Zapomina się wówczas także nie tylko o tym, że
rozwój, który jednocześnie dokonuje się w różnych punktach globu, jest różnokierunkowy i w związku z tym wymaga różnych kompilacji na wielu poziomach, ale
także o tym, że istnieją różne systemy wartości w różnych kulturach.
W miejsce tak potrzebnych różnokulturowych uwarunkowań wkracza zaś
coraz silniej kwestia różnorodnych metod ochrony tych rodzajów wiedzy, które
mogą być wykorzystane jako narzędzia rynkowe. W wyniku tego procesy komercjalizacji wiedzy dalece wykraczają poza ramy tradycyjnie pojmowanej ochrony
własności intelektualnej. W tym stanie rzeczy również prywatyzacja wiedzy przybiera coraz szersze rozmiary, nabierając globalnego charakteru. Pozostawia ona
coraz mniej miejsca dla wiedzy jako dobra ogólnego, społecznego i publicznego.
Negatywne źródła tego zjawiska tkwią w neoliberalnych koncepcjach procesów
rozwoju. Prowadzą one do szybkiego rozpowszechniania się groźnego zjawiska
monopolizacji informacji i wiedzy.
Początek tego procesu ma miejsce w momencie prywatyzacji atrakcyjnego
biznesowo obszaru wiedzy. Powstaje wówczas sytuacja podziału na tych, co mają,
i na tych, co nie mają do niego dostępu. To z kolei daje efekt nowego rodzaju wykluczenia, które ma konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim
społeczne i globalne.
Zakończenie
W naukach ekonomicznych dąży się do formułowania praw i prawidłowości
obiektywnych. Jednak nie można zapominać, że te prawa i prawidłowości dotyczą zjawisk i procesów, które są kreowane przez człowieka i społeczeństwo.
Jako takie mają więc charakter historyczny. Prawa przyrody, którymi zajmują się
nauki przyrodnicze, takiego charakteru nie mają. Z tego też m.in. powodu ciągle
trzeba relatywizować i weryﬁkować rezultaty poznawcze w ekonomii, gdyż nie
mają one charakteru wiecznego. Wymusza to z kolei ciągłe poszukiwanie nowych
narzędzi i metod badawczych. Jest to więc równoczesny proces negacji i kontynuacji. Ogromne znaczenie w tym procesie mają systemy wartości, które nie są
tylko prostymi zbiorami kryteriów oceny analizowanych procesów, ale także same
są przedmiotem prowadzonych badań w obrębie ekonomii. Część spośród nich
wynika z przyjętych zasad etycznych, jednak ich większość ma swoje korzenie
w warunkach materialnego bytu i panujących stosunków społecznych.
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Współczesnych źródeł degradacji wielu celów społecznych trzeba poszukiwać w wąskim i nadmiernie technicystycznym ujęciu badanych zjawisk i procesów ekonomicznych. Niedostatek szerokich, problemowych analiz globalnych
i socjoekonomicznych coraz bardziej bowiem spycha nauki ekonomiczne na
pozycje narzędziowe, czyniąc z nich łatwy przedmiot manipulacji partykularnych, grupowych interesów. Postulat ten w całej pełni odnosi się też do szybko
rozwijającej się teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

ABOUT OF THE RISK OF INSTRUMENTAL TREATMENT
OF THE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Summary
Value Based Management has been an issue discussed by economists in Poland for ﬁfteen years. After this period of time it is important to recognize
not only outstanding achievements in this area but also various threats. It is
essential to identify these threats because they may seriously aﬀect future
research directions. This backward analysis is also crucial to avoid possible
methodological mistakes. The author indicates growing risk of pushing value
based management into instrumental analysis which may be used by particular
interest groups.
Translated by Andrzej Herman
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KIERUNKI ANALIZY KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie
Zarządzanie kosztami stanowi jeden z głównych elementów systemu zarządzania ﬁnansami w przedsiębiorstwie. Możemy określić różne kierunki analizy
ponoszonych kosztów oraz badanie ich efektywności z punktu widzenia produktywności i rentowności w kierunku wzrostu wartości ﬁrmy. Prezentowany artykuł
obejmuje dwa zagadnienia, a mianowicie:
– ocena kosztochłonności sprzedaży,
– ocena produktywności kosztów.
Ocena przedsiębiorstwa powinna być dokonywana w oparciu o system logicznego i syntetycznego myślenia w celu określenia podstawowych relacji ekonomicznych w nim zachodzących. Powinno to służyć podejmowaniu decyzji
gospodarczych w oparciu o analizę ex post i ex ante. Tak rozumiana analiza staje
się pomocnym narzędziem zarówno dla menedżerów, jak i właścicieli przedsiębiorstwa.
1. Ocena kosztochłonności sprzedaży
Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie powinna cechować się dążeniem
do wzrostu, rozwoju. Są to cele, które zapewniają realizację celu głównego, a mianowicie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Cele w przedsiębiorstwie przyczyniają
się do powstawania określonych korzyści.
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Poprzez wzrost gospodarczy przedsiębiorstwa rozumiemy zwiększenie ilości
lub wartości sprzedaży oraz dodatkowy udział na rynku. Przez rozwój zaś należy
postrzegać poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu technologii, nowych rynków zbytu, nowych form sprzedaży itp. Rozwój służy wzrostowi i generowaniu
zysku w przedsiębiorstwie, a ten w konsekwencji przyczynia się między innymi
do rozwoju i wzrostu. Tworzy się więc układ zamknięty wzajemnych powiązań.
Teoretycznie wolumen sprzedaży ma w przedsiębiorstwie dwa podstawowe
ograniczenia związane z1:
– oferowaną wielkością produkcji wyrobów gotowych lub usług przy istniejącym potencjale majątkowym przedsiębiorstwa;
– rynkiem (rynkami) popytu na produkty ﬁnalne przedsiębiorstwa (wiąże się
to ze zdolnością płatniczą klientów, konkurencją, postępem technicznym,
modą, jakością i oferowanym asortymentem).
W związku z tymi ograniczeniami możliwości wzrostu sprzedaży (ilościowego i wartościowego) tkwią więc w dodatkowym udziale przedsiębiorstwa na
rynku. Ponadto udział ten może prowadzić do obniżki wskaźnika kosztochłonności sprzedaży (wskaźnik wynikowego poziomu kosztów)2, którego formuła jest
następująca:

gdzie:
Wpk – wskaźnik poziomu kosztów,
K – koszty,
Sn – przychody ze sprzedaży.
Każdy wzrost wskaźnika poziomu kosztów prowadzi do pogorszenia efektywności działań gospodarczych3. Także im bardziej wskaźnik ten jest mniejszy
od jedności, tym bardziej oceniamy go pozytywnie.
1

2

3

M. Krajewski, Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 22.
Koszty nie są pojęciem jednoznacznym. Mogą być rozumiane jako wycenione zużycie
dóbr i usług (wraz z publicznymi obciążeniami), które jest niezbędne dla produkcji i zbytu wyrobów przemysłowych oraz utrzymywania w gotowości produkcyjnej przedsiębiorstwa. H.W. Wittholf, Rachunek kosztów i wyników jako element controllingu, Die Akademia,
Hamburg 1992, s. 52.
W. Gabrusewicz, Podstawy analizy ﬁnansowej, PWE, Warszawa 2002, s. 110.
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Analizę wynikowego poziomu kosztów można przeprowadzić w oparciu o metodę kolejnych podstawień, wykorzystując różne zależności wskaźników ekonomicznych. W związku z tym można zaprezentować między innymi następującą
zależność zjawisk ekonomicznych:
.

.

gdzie:
– kosztochłonność aktywów ogółem,
– wielkość aktywów przypadających na jednostkę zysku netto,
– rentowność sprzedaży.
Dwa pierwsze czynniki mają charakter ilościowy, zaś trzeci jakościowy. Analizując poziom kosztów, należy zwrócić uwagę, które to czynniki wywierają większy
wpływ na ich wielkość. W przypadku oddziaływania w większym stopniu czynnika jakościowego (rentowności sprzedaży) mamy do czynienia z gospodarowaniem
o cechach intensywnych, zaś w przypadku oddziaływania w większym stopniu
czynników ilościowych (kosztochłonności aktywów ogółem oraz wielkości aktywów przypadających na jednostkę zysku netto) świadczy to o gospodarowaniu
o cechach ekstensywnych. Oczekiwania zarządzających powinny iść w kierunku
prowadzenia działalności gospodarczej o cechach intensywnych.
Powyższe stwierdzenia sygnalizują istotne problemy związane ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Prowadzi to do przedstawienia podstawowego układu nierówności wielkości ekonomicznych określającego ich relacje zmierzające do wzrostu.
Wzór określający dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest następujący:
I K < I Aogół < I Sn < I Zn < I Wartość przedsiębiorstwa

gdzie:
I
K
Aogół
Sn

– indeks dynamiki,
– koszty,
– majątek ogółem,
– przychody ze sprzedaży,

Zn – zysk netto.
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Nierówność I K < I Aogół wskazuje na prawidłowe procesy związane z wykorzystaniem posiadanego majątku w przedsiębiorstwie, zaś nierówność I Aogół < I Sn
wskazuje, że przyrost produktywności aktywów ogółem spowodował wzrost płynności ﬁnansowej przedsiębiorstwa, czego wyrazem jest wyższa dynamika przychodów
ze sprzedaży. Świadczy to, iż inwestowanie w aktywa nie powoduje zamrożenia
środków ﬁnansowych.
Relacja I Sn < I Zn wskazuje, iż uzyskiwane przychody ze sprzedaży charakteryzują się wyższą dynamiką wskaźnika produktywności kosztu
, co w efekcie
prowadzi do przyrostu zysku netto.
Nierówność I Zn < Wartość przedsiębiorstwa wskazuje, iż efektywny przyrost
aktywów ogółem, przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto wpływa na wzrost
wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiana sytuacja może również świadczyć
o wystąpieniu efektu dźwigni ﬁnansowej, kiedy inwestycje w przedsiębiorstwie
są ﬁnansowane kapitałem obcym. Ponadto wiązać się to może ze wzrostem zainteresowania inwestorów z rynku kapitałowego w zakupie akcji lub udziałów
przedsiębiorstwa.
Następny etap badania wskaźnika poziomu kosztów przedstawia poniższy
schemat 1 dotyczący modelu oceny kosztochłonności sprzedaży. Zastosowanie
układu piramidalnego wskaźników ekonomicznych stwarza w toku analizy wiele
udogodnień, a w szczególności4:
– wyjaśnia kierunki i możliwości dochodzenia do celu określonego w układzie przez odpowiedni wskaźnik syntetyczny,
– wskazuje miejsce poszczególnych wskaźników w układzie, a więc pośrednio także w rzeczywistości gospodarczej,
– kwantyﬁkuje wzajemne więzi wskaźników cząstkowych oraz zależności
tych wskaźników i wskaźnika syntetycznego.
Rozpatrując schemat 1 dochodzimy do wniosku, iż na poziomie pierwszym
modelu występują dwie przyczyny kształtujące prezentowany wskaźnik, tzn.
kosztochłonność zysku netto

oraz rentowność sprzedaży

. Wskaźnik

kosztochłonności zysku określa, jaką wielkość kosztów należy ponieść (analiza
przyszłościowa), lub kosztów, które poniesiono (analiza przeszłościowa) dla wygenerowania jednej jednostki zysku netto. Rentowność sprzedaży

wskazuje, jaką

wielkość zysku osiągnięto lub należy osiągnąć z jednostki uzyskanego przychodu
4

L. Bednarski, Analiza ﬁnansowa w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002, s. 114.
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ze sprzedaży w przedsiębiorstwie. Poziom drugi bardziej szczegółowo określa
przyczyny mające wpływ na poziom kosztów. Są to wskaźniki kosztochłonności
kapitału własnego

oraz wielkości kapitału własnego przypadającego na jed-

nostkę zysku netto

. Poziom ten staje się dla menedżera w przedsiębiorstwie

narzędziem do zarządzania kosztami z punktu widzenia kosztów użycia kapitałów
w ﬁnansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Narzędzie to określa, jakie koszty
charakteryzują się największą efektywnością. Prawidłowe zarządzanie kapitałami
przyczynia się do wzrostu wskaźnika wielkości kapitału własnego przypadającego
na jednostkę zysku netto

.

Określając koszt kapitału ogółem jako koszt posiadania przez przedsiębiorstwo
określonej struktury pasywów, można stwierdzić, iż stanowi on minimalną stopę
rentowności z kapitału, który musi osiągnąć przedsiębiorstwo. Jest to minimalna
cena za wykorzystanie określonej struktury kapitału własnego i obcego.
Schemat 1. Model oceny kosztochłonności sprzedaży

Źródło: opracowanie własne.
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2. Ocena produktywności kosztów
Układ piramidalny produktywności kosztów uwidoczniony jest na schemacie 2.
W prezentowanym schemacie poszczególne symbole oznaczają:
– produktywność kosztów,
– produktywność zysku netto,
– rentowność kosztów,
– rentowność kosztów materialnych,
– rentowność kosztów niematerialnych,
– rentowność kosztów operacji ﬁnansowych.
Rozpatrując schemat 2 dochodzimy do wniosku, iż na poziomie pierwszym
modelu występują dwie przyczyny jakościowe kształtujące prezentowaną rentowność, tzn. produktywność zysku netto

oraz rentowność kosztów

.

Wskaźnik produktywności zysku określa, jaką wielkość sprzedaży należy osiągnąć
(analiza przyszłościowa) lub sprzedaży, jaką osiągnięto (analiza przeszłościowa)
dla wygenerowania jednej jednostki zysku, zaś rentowność kosztów

wska-

zuje, jaką wielkość zysku osiągnięto lub należy osiągnąć z jednostki ponoszonego
kosztu ogółem w przedsiębiorstwie. Poziom drugi bardziej szczegółowo określa
przyczyny mające wpływ na rentowność kosztów. Są nimi: rentowność kosztów
materialnych

, rentowność kosztów niematerialnych

ność kosztów operacji ﬁnansowych

oraz rentow-

. Poziom ten staje się dla menedżera

w ﬁrmie narzędziem do zarządzania kosztami. Narzędzie to określa, jakie koszty
charakteryzują się największą rentownością. Bardziej szczegółowe badania rentowności kosztów mogą prowadzić do rozpatrywania poszczególnych elementów
kosztów materialnych, jak również kosztów niematerialnych oraz kosztów operacji
ﬁnansowych.
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Współczesne zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie wymaga ciągłych
poszukiwań metod pozwalających na prawidłowe podejmowanie decyzji gospodarczych5. Decyzje te, służące przyszłym stanom ﬁnansowym, muszą być oparte
na ocenie stanów, które już zaistniały. Zarządzający muszą więc wykorzystywać
narzędzia analityczno-ﬁnansowe w celu prowadzenia działalności opartej na
zasadach gospodarki intensywnej. Gospodarka ta prowadzi do jakościowego
spojrzenia na koszty ponoszone w przedsiębiorstwie.
Poszerzeniem badań rentowności kosztów w przedsiębiorstwie, wykorzystując
piramidy wskaźnikowe, powinny być oceny idące w kierunku:
– analizy kosztów zewnętrznych i wewnętrznych,
– analizy kosztów stałych i zmiennych,
– analizy kosztów bezpośrednich i pośrednich,
– analizy kosztów według miejsc powstawania.
Schemat 2. Model oceny produktywności kosztów

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Krajewski,
Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 167.
5

M. Krajewski, Kierunki zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 5/2000, s. 26-30.
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Jednakże, analizując poszczególne układy kosztów, należy pamiętać, że ich
ocena musi być oparta o efekty ﬁnansowe i nieﬁnansowe.
Efekty ﬁnansowe wiążą się z uzyskiwaniem przychodów ze sprzedaży, dających
w konsekwencji różne poziomy tworzącego się dochodu w przedsiębiorstwie.
Efekty nieﬁnansowe powinny wiązać się z rosnącą pozycją przedsiębiorstwa
na rynku, czego wyrazem jest wzrost wartości ﬁrmy. Zarówno efekty ﬁnansowe, jak i nieﬁnansowe wynikają z ciągłego poszukiwania w przedsiębiorstwie
kierunków jakościowego gospodarowania. Jest to wynik efektywnego działania
kapitału ludzkiego, zarówno związanego z kadrą zarządzającą, jak też związanego
z pracowniczymi grupami wykonawczymi.

THE WAYS OF ACTIVITY COST ANALYSIS OF ENTERPRISES’
PRODUCTION OPERATION

Summary
Proﬁts from selling are the basis for the estimation of the eﬃciency of a company activity and its ﬁnancial condition. They should be a permanent object
for the observation of ﬁnancial analysis. Searching for the eﬀective directions
of the analysis of proﬁts from selling we contribute to taking optimum economic decisions concerning the management and development of the company
towards the growth of its value.
Translated by Mirosław Krajewski

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Monika Marcinkowska

ZYSK EKONOMICZNY W OCENIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Wprowadzenie
W dobie prymatu wartości dla akcjonariuszy wszystkie przedsiębiorstwa
poddane są presji zwiększania efektywności działania. Wyzwaniem jest przede
wszystkim stworzenie dobrej oferty produktowej dostosowanej do potrzeb klientów, odpowiednie zaprojektowanie organizacji i procedur wewnętrznych oraz
posiadanie adekwatnych zasobów (w tym zwłaszcza ludzkich) niezbędnych do
realizacji obranej strategii. Konieczne jest także posiadanie właściwych systemów
informacyjnych umożliwiających śledzenie generowanych wyników i ich analizę
dającą podstawę do oceny skutków działań w rozbiciu na różne płaszczyzny.
Kluczowym zadaniem osób odpowiedzialnych za ﬁnanse jest zatem stworzenie
takich systemów i odpowiedni dobór mierników dokonań.
Obecnie rośnie popularność wykorzystania zysku ekonomicznego jako podstawowego modelu zarządzania wartością przedsiębiorstw. Jest to bowiem relatywnie
prosty miernik, który zwraca uwagę na tworzenie nadwyżki ﬁnansowej umożliwiającej pokrywanie wszystkich kosztów i rozwój podmiotu1. O ile w przedsiębiorstwach miernik ów jest już dobrze znany i z powodzeniem stosowany, to jego
wdrożenie w instytucjach ﬁnansowych napotyka problemy. Celem niniejszego
1

O wykorzystaniu tej koncepcji do zarządzania przedsiębiorstwem piszą m.in.: G.B. Stewart, The Quest for Value, Harper Business, New York, 1991; A. Ehrbar, EVA – The Real Key
to Creating Wealth, Wiley & Sons, New York 1998; A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie
wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
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opracowania jest przedstawienie propozycji dostosowania zasad obliczania wyniku
ekonomicznego do specyﬁki zakładów ubezpieczeń.
1. Ogólne zasady obliczania zysku ekonomicznego
Zysk ekonomiczny jest kategorią bazującą na zysku księgowym, jednak jest on
pomniejszany o istotny składnik nieuwzględniany przez rachunkowość ﬁnansową:
koszt kapitału własnego. Zysk ekonomiczny jest zatem różnicą zysku księgowego
i kosztu kapitału własnego. Szereg autorskich koncepcji modeli zysku ekonomicznego różni się przede wszystkim korektami, jakim poddawany jest zysk księgowy,
oraz sposobem kalkulacji kosztu kapitału własnego.
Najistotniejszą kwestią w koncepcji zysku ekonomicznego jest uświadomienie
konieczności uwzględniania w ocenach przedsiębiorstwa jego kosztu kapitału
własnego. W szczególności przy rozpatrywaniu wartości generowanej przez
podmiot niezbędne jest symetryczne ujęcie kosztów pozyskania wszystkich rodzajów i warstw kapitałów, a zatem również kosztów kapitału własnego. Koszt
kapitału własnego jest kategorią słabo zrozumiałą i sporną dla wielu, jako iż
w dużej mierze ma charakter kosztu alternatywnego i jest kategorią konceptualną. W analizach dotyczących wartości przedsiębiorstwa koszt kapitału własnego
winien być traktowany jako cena płacona przez spółkę jej właścicielom, którzy
zdecydowali się na zainwestowanie w jej akcje (miast skierować swe pieniądze
w alternatywne inwestycje), oczekując w zamian określonego zwrotu. Owa stopa zwrotu właśnie jest postrzegana jako koszt kapitału własnego, dopełniający
rachunek wyniku ekonomicznego. Przyjęcie takiej percepcji kosztu kapitału
własnego powoduje, że w celu oceny wyników a także planowania działalności
przedsiębiorstwa (oraz jego jednostek wewnętrznych) często przyjmuje się nie
stawkę kosztu kapitału wynikającą z kalkulacji historycznych, lecz antycypowaną, będącą zarazem poziomem oczekiwań względem wyników działalności
podmiotu – bądź to narzuconych przez właścicieli, bądź dobrowolnie zaoferowanych przez samą instytucję2.
2

Szerzej o pomiarze kosztu kapitału własnego – np.: A. Damodaran, The Dark Side of Valuation. Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies, Prentice Hall, London
2001; J. Duraj, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996; A. Duliniec,
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998; R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy ﬁnansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
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Współcześnie lansowanych jest wiele modeli zysku ekonomicznego (economic
proﬁt – EC); przykładowo: Economic Value Added (ekonomiczna wartość dodana
– EVATM), wraz z modyﬁkacjami: AEVA (skorygowaną EVA – Adjusted Economic Value Added), REVA (udoskonaloną EVA – Reﬁned Economic Value Added),
TEVA (prawdziwą EVA – True Economic Value Added)3, Economic Value Created
(ekonomiczna wartość wygenerowana), Estimated Value Created (szacunkowa
wartość wygenerowana), Cash Value Added (pieniężna wartość dodana), Residual
Income (zysk rezydualny), Excess Income (wynik nadwyżkowy) lub Excess Return
(nadwyżkowy zwrot).
Najbardziej rozpowszechnionym modelem zysku ekonomicznego jest Ekonomiczna Wartość Dodana (Economic Value Added® – EVA®)4 – koncepcja opracowana przez Stern Stewart Management Services. EVA jest obliczana jako różnica
między poddanymi licznym korektom zyskami operacyjnymi generowanymi przez
przedsiębiorstwo a jego opłatą za kapitał 5. Ekonomiczną wartość dodaną (EVA)
przedstawiają wzory:

zatem po przekształceniu:
EVA = (ROIC – WACC) IC

gdzie:
NOPAT – net operating proﬁt after tax
– zysk operacyjny po opodatkowaniu,
IC

– invested capital
– zainwestowane kapitały = aktywa netto,

WACC – waged average cost of capital
– średnioważony koszt kapitału,
ROIC

3

4
5

– return on invested capital
– zwrot z zainwestowanego kapitału.

W. Cwynar, A. Cwynar, Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa
(część II), „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 8/2000.
EVA® jest znakiem handlowym EVA Dimensions LLC i Stern Stewart & Co.
G.B. Stewart, The Quest for Value, Harper Business, New York 1991; A. Ehrbar, EVA – The
Real Key to Creating Wealth, Wiley & Sons, New York 1998.

71

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
I. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOSOBY JEJ POMIARU

72

2. Zysk ekonomiczny w instytucjach finansowych – obszary zastosowań
Zysk ekonomiczny jest koncepcją coraz częściej stosowaną w instytucjach
ﬁnansowych; wykorzystywana jest ona najczęściej w następujących obszarach6:
a) zarządzanie strategiczne – informacje o rentowności bazującej na zysku
rezydualnym są podstawą do podejmowania strategicznych wyborów, dotyczących m.in. kierunków dalszego rozwoju, możliwości nabycia, sprzedaży lub połączenia się z innym podmiotem bądź wydzielenia części
działalności itp.;
b) pomiar rentowności produktów i cenotwórstwo – w rachunku efektywności produktów uwzględniane są koszty kapitału własnego, co pozwala
na pomiar ich całkowitej rentowności; przy uwzględnieniu strategii cenowej banku lub zakładu ubezpieczeń, informacje te są podstawą do
tworzenia cen;
c) ocena działalności – zysk księgowy jest zastępowany przez zysk ekonomiczny w miernikach rentowności stosowanych do oceny działalności
podmiotu – zarówno w analizach zewnętrznych, jak i wewnętrznych –
umożliwiając wnioskowanie na temat całościowych badań jego wyników
(i ew. jego jednostek wewnętrznych); element ten staje się często podstawą
tworzenia systemów motywacyjnego wynagradzania.
Zysk ekonomiczny może być z powodzeniem zastosowany także do oceny
projektów inwestycyjnych oraz do oceny efektywności przedsięwzięć typu przejęcia czy fuzje. W tym ostatnim przypadku EVA może służyć wyznaczeniu górnej
granicy ceny transakcji.
Jako że współcześnie akcentuje się, że celem działalności przedsiębiorstwa
jest generowanie wartości, zysk ekonomiczny jest często stosowany w praktyce,
gdyż umożliwia pełną ocenę wyników działalności spółki. Jego wartość informuje
bowiem o tym, czy generowany przez przedsiębiorstwo zysk ﬁnansowy wystarcza
na pokrycie kosztów kapitału własnego. Jeżeli wynik ekonomiczny ma wartość
dodatnią, oznacza to, że przychody z działalności pokryły koszty wszystkich stosowanych czynników produkcji, w tym kapitału (zarówno obcego, jak i własnego
– czyli użyczonego spółce przez posiadaczy jej akcji), i tworzona jest dodatkowa
wartość. Jeżeli zaś wynik jest ujemny – dochodzi do destrukcji wartości (nie są
pokrywane wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem podmiotu).
6

Szerzej o zarządzaniu wartością instytucji ﬁnansowych na podstawie analiz zysku ekonomicznego: M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji ﬁnansowych, Diﬁn, Warszawa
2007.
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Adaptacja modelu zysku ekonomicznego do specyﬁki instytucji ﬁnansowych
wymaga określenia zasad kalkulacji zysku, kapitału i kosztu kapitału, uwzględniających odmienny charakter tych kategorii w instytucjach ﬁnansowych.
Stosowane są dwa podejścia obliczania wyniku ekonomicznego – różnica dotyczy sposobu ujęcia kosztu kapitału, tj. szczebla jego uwzględnienia w rachunku;
stosowane jest mianowicie podejście:
– jednostki (entity) – gdzie wynik księgowy nie uwzględnia kosztu zobowiązań; wówczas jest on uwzględniony w ogólnej stawce średnioważonego
kosztu kapitału (wacc), obciążającej łączny kapitał podmiotu – własny
i obcy (K):

– kapitału własnego (equity) – gdzie wynik księgowy uwzględnia już koszt
zobowiązań i uwzględniany jest już wyłącznie narzut kosztów kapitału
własnego (kkw):

3. Zysk ekonomiczny zakładu ubezpieczeń
W przypadku zakładów ubezpieczeń możliwe jest pozostanie przy podstawowym podejściu obliczania zysku ekonomicznego (modelu entity). Zysk ekonomiczny oblicza się zatem według schematu7:

7

+
–
–
–

składka zarobiona netto
dochód z lokat
odszkodowania i świadczenia
koszty działalności ubezpieczeniowej
podatek dochodowy

=
–

zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT)
narzut kosztów kapitału (kapitał mnożony przez stawkę kosztu kapitału)

=

zysk ekonomiczny

Generalnie zaleca się stosowanie podejścia kasowego, czyli prezentowanie kwot przychodów i kosztów na poziomie wpływów i wydatków gotówkowych.
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Kluczową kwestią w przypadku ubezpieczycieli będzie oszacowanie kosztu
kapitału – nie jest to bowiem sprawa oczywista. Składnikiem budzącym kontrowersje są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, stanowiące największy element
pasywów zakładów ubezpieczeń. Rezerwy te związane są z portfelem ubezpieczeń
– można zatem powiedzieć, że odzwierciedlają ryzyko prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej. Najprostszym podejściem jest zatem zastosowanie wobec nich
takiej samej stawki kosztu jak w przypadku kapitału własnego. Można to uzasadniać tym, że inwestorzy, oceniając ryzyko związane z działalnością zakładu ubezpieczeń, biorą pod uwagę zarówno ryzyko generowane przez portfel ubezpieczeń,
jak i inne kwestie zarządzania tym podmiotem (w tym działalność lokacyjną).
Innym podejściem jest zastosowanie do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych średnioważonej stawki kosztu kapitału, obliczonej z pominięciem samych
rezerw (czyli przyjmując za 100% sumę pozostałych pasywów i obliczając WACC
z uwzględnieniem takiej struktury pasywów). Przykład tego podejścia przedstawia
tabela 1.
Tabela 1. Obliczanie kosztu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na poziomie WACC
A) dane wyjściowe:

Składniki kapitału

Udział w strukturze

Koszt kapitału

3,00%
7,00%
80,00%
10,00%
100%

15%
12%
?
9%
X

Akcje uprzywilejowane
Akcje zwykłe
Rezerwy t-u
Zobowiązania
RAZEM

B) średni koszt kapitału bez rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

Składniki kapitału
Akcje uprzywilejowane
Akcje zwykłe
Rezerwy t-u
Zobowiązania
RAZEM

Udział
w strukturze

Koszt kapitału

Koszt kapitału
po opodatkowaniu

Ważony koszt
kapitału

15,00%
35,00%

15%
12%

12,75%
12,00%

1,91%
4,20%

50,00%

9%

9,00%

4,50%

100%

X

X

10,61%

0
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C) uwzględnienie kosztu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na poziomie
średnioważonego kosztu kapitału:
Udział
w strukturze

Koszt kapitału

Koszt kapitału
po opodatkowaniu

Ważony
koszt kapitału

Akcje uprzywilejowane

3,00%

15%

12,75%

0,38%

Akcje zwykłe
Rezerwy t-u
Zobowiązania

7,00%
80,00%
10,00%

12%
11%
9%

12,00%
10,61%
9,00%

0,84%
8,49%
0,90%

100%

X

X

10,61%

Składniki kapitału

RAZEM

W obydwu uproszczonych podejściach przyjmuje się założenie, że w koszcie
kapitału własnego adekwatnie uwzględnione jest całe ryzyko prowadzonej działalności ubezpieczyciela. Jest to jednak założenie trudne do obronienia – to bowiem
średnioważony koszt kapitału tym się charakteryzuje.
W bardziej rozwiniętych analizach stosuje się zatem podejście, którego punktem wyjścia jest analiza ryzyka podejmowanego przez zakład ubezpieczeń. Można
bowiem powiedzieć, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe odzwierciedlają:
– ryzyko związane z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, czyli ryzyko
portfela ubezpieczeń,
– ryzyko związane z prowadzoną działalnością lokacyjną (jako iż fundusz ubezpieczeniowy musi mieć pokrycie w lokatach), czyli ryzyko portfela lokat.
Wobec tego koszt przypisany rezerwom techniczno-ubezpieczeniowym może
być oszacowany poprzez (sztuczne) podzielenie owych źródeł ryzyka.
W literaturze proponuje się dokonanie takich oszacowań np. za pomocą tzw.
portfela replikującego. Portfel replikujący (replicating portfolio) dla zobowiązania
nie będącego przedmiotem obrotu jest deﬁniowany jako portfel instrumentów
rynkowych, których przepływy pieniężne w możliwie najlepszym stopniu dopasowane są do odpowiadających im przepływów pieniężnych zastępowanych
zobowiązań. Bilans zakładu ubezpieczeń można przedstawić zatem jako sumę
(patrz schemat 1):
– bilansu działalności lokacyjnej, składającego się z aktywów stanowiących
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz portfela replikującego,
– bilansu działalności ubezpieczeniowej, składającego się z portfela replikującego oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
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– pozostałych aktywów i kapitału własnego oraz innych pasywów8.
Podział taki jest możliwy przy spełnieniu ustawowego obowiązku pełnego
ulokowania funduszu ubezpieczeniowego.
Schemat 1. Bilans zakładu ubezpieczeń – rozbicie na działalność
lokacyjną i ubezpieczeniową

Źródło: M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007, s. 514
(opracowano z wykorzystaniem: Insurers’ cost of capital and economic value creation:
principles and practical implementation, Swiss Re, „Sigma”, No. 3/2005).

Kosztem kapitału dla bilansu odzwierciedlającego działalność lokacyjną jest
stopa zwrotu z portfela lokat. Jest to zatem koszt alternatywny – analogiczny
zwrot mogliby osiągnąć samodzielnie inwestując środki w taki sam portfel. Koszt
lokacyjny kapitału (K L) jest sumą stopy procentowej instrumentów wolnych od
ryzyka (rf ) oraz premii za ryzyko ﬁnansowe:

Premia za ryzyko obliczona jest jako średnia ważona premia za ryzyko oszacowana dla poszczególnych klas lokat.

8

Dla zachowania czytelności schematu pominięto zobowiązania – należy je uwzględnić wraz
z kapitałem własnym.
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Kosztem kapitału dla bilansu odzwierciedlającego działalność ubezpieczeniową
jest tzw. frykcyjny koszt kapitału9, jego źródłem są:
a) koszt bankructwa – sprzedaż ubezpieczeń wiąże się z ryzykiem, że pogorszy się kondycja ﬁnansowa zakładu ubezpieczeń;
b) koszty agencyjne (koszty niepewności) – właściciele, inwestując w zakład
ubezpieczeń, powierzają swój majątek kierownictwu tego podmiotu, które
podejmuje decyzje ubezpieczeniowe i lokacyjne w imieniu właścicieli;
właściciele wymagają zatem dodatkowego zwrotu, który rekompensuje
ryzyko, że kierownictwo nie będzie się kierować w swych decyzjach interesem właścicieli;
c) koszty braku płynności spowodowanego wymogami kapitałowymi –
ubezpieczyciele są prawnie zobowiązani do utrzymywania określonego
poziomu kapitału; zamrożenie go oznacza, że jest on niepłynny; należy
zatem wynagrodzić właścicielom ów brak płynności kapitału.
Nie istnieje metoda bezpośredniego oszacowania frykcyjnego kosztu kapitału
dla zakładów ubezpieczeń, zatem proponuje się oszacowanie łącznie i pośrednio
wszystkich frykcyjnych kosztów kapitału. W tym celu stosuje się:
a) analizę historycznych stóp zwrotu z działalności ubezpieczeniowej – bardzo szeroki przedział wartości tych stóp wskazuje, że trudno jest zastosować je do tych szacunków;
b) oszacowanie rynkowej ceny ryzyka ubezpieczeniowego (reprezentowanej
przez ceny papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniem – insurance-linked securities – ILS) – jako cenę ryzyka przyjmuje się nadwyżkę
ceny tych instrumentów ponad stopę zwrotu z instrumentów pozbawionych ryzyka;
c) niezależne badania odsetka składki przeznaczonego na ryzyko ubezpieczeniowe (z uwzględnieniem wskaźnika wypłacalności).
Łączny koszt kapitału jest sumą kosztu kapitału lokacyjnego i kosztu kapitału
ubezpieczeniowego10.

9

10

W teorii zakłada się brak frykcji, zatem rynek nie obciąża kosztami za dywersyﬁkowalne
ryzyko; w praktyce jednak frykcje występują, a koszty są znaczące. Samo zresztą istnienie
instytucji ﬁnansowych jest możliwe dzięki występowaniu niedoskonałości rynkowych.
Insurers’ cost of capital and economic value creation: principles and practical implementation,
Swiss Re, „Sigma”, No. 3/2005. Autorzy opracowania oszacowali ten koszt dla zakładów
ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na 7,6%.
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Podsumowanie – ocena wyniku ekonomicznego
Oceniając działalność zakładu ubezpieczeń w kontekście wyniku ekonomicznego należy koncentrować się na różnicy między stopą rentowności kapitałów
własnych oraz stopą kosztu kapitału własnego (uwzględniając przy tym relację
wartości rynkowej i księgowej kapitałów własnych). Wynikiem jest tzw. rentowność ekonomiczna kapitału – im wyższa jej wartość (tj. im większa dodatnia
rozpiętość między stopami rentowności kapitału i kosztu kapitału), tym większą
wartość generuje podmiot.
Rentowność ekonomiczna kapitałów (economic return on equity) obliczana jest
poprzez obustronnie podzielenie przez kapitał księgowy (średni stan w okresie
– KW k) relacji11:

otrzymując:

czyli:

W praktyce stosuje się uproszczenie tego wzoru, sprowadzając relację
do prostego ilorazu wartości rynkowej i księgowej kapitału własnego (MV/BV, czyli p/BV )12:
11

12

M. Marcinkowska, Wartość banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003,
s. 339.
Należy mieć na uwadze, iż uproszczenie to jest nieprawidłowe metodologicznie, jednak
uwzględniając fakt, iż zniekształcenie wyników kalkulacji jest na ogół nieznaczne, dopuszcza się je, argumentując, iż korzyści z pozyskania dokładnej i w pełni prawidłowej informacji są w tym przypadku niższe od kosztów jej pozyskania, w porównaniu z informacją
uproszczoną, obarczoną błędem.

MONIKA MARCINKOWSKA
ZYSK EKONOMICZNY W OCENIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

Jeżeli rentowność kapitału własnego przewyższa koszt kapitału własnego,
wówczas rentowność ekonomiczna jest dodatnia, co oznacza tworzenie dodatkowej wartości. W przypadku ujemnej rentowności ekonomicznej – wartość ulega
destrukcji (patrz schemat 2).
Schemat 2. Tworzenie i niszczenie wartości – analiza rentowności ekonomicznej

ROE
Ke

tworzenie
wartości

EROE

niszczenie
wartości

Źródło: M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych,
Difin, Warszawa 2007, s. 522.

Zysk ekonomiczny może być z powodzeniem zastosowany nie tylko do oceny
instytucji jako całości, ale także do oceny jej poszczególnych jednostek czy też
prowadzonych projektów13.

13

Wymaga to alokacji kapitału na poszczególne jednostki (projekty) oraz przypisania stawki
kosztu kapitału własnego.
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ECONOMIC PROFIT IN INSURER’S ASSESSMENT

Summary
Currently we observe growing popularity of economic proﬁt application as
a basic model for companies’ value management. It is a relatively simple measure, which points at generating the ﬁnancial surplus allowing for covering
all the costs and development of an entity. The goal of the paper is to present
the proposal of adaptation of economic proﬁt calculation to the speciﬁcity
of insurance companies. The main challenge in this issue is the calculation
of cost of capital. The paper presents three approaches to the calculation of
insurance liabilities cost:
– assigning the same cost of capital rate as the equity cost,
– application of weighted average cost of capital (WACC) calculated without
insurance liabilities,
– calculation of the insurance liabilities cost based on replicating (or hedge)
portfolio – the portfolio of traded market instruments with cash ﬂow
matching corresponding cash ﬂow of the replicated liability; the cost of
capital is then the sum of: investment cost of capital and insurance cost
of capital.
Translated by Monika Marcinkowska

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Bogusz Mikuła

ŹRÓDŁA WARTOŚCI ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY

Wprowadzenie do organizacji opartych na wiedzy
Koniec XX wieku zaowocował wykształceniem się nowych warunków gospodarowania, charakteryzujących się między innymi niespotykanym dotąd
zakresem globalizacji, turbulencją otoczenia oraz sieciowością. Warunki te,
początkowo najczęściej nazywane erą postindustrialną, obecnie określane są jako
gospodarka wiedzy lub gospodarka oparta na wiedzy. L. Zienkowski określa
ją „jako gospodarkę, w której wiedza jako taka (nakłady i stan wiedzy) staje się
ważniejszym czynnikiem determinującym tempo rozwoju i poziom rozwoju
gospodarczego od nakładów i stanu (wolumenu) środków trwałych”1. Innymi
słowy jest to „gospodarka napędzana wiedzą”2. Podstawą tej gospodarki staje
się więc wiedza, jednak – jak obrazuje obecna sytuacja w gospodarce światowej
– nie można nie doceniać znaczenia klasycznych zasobów materialnych, jak
surowce energetyczne czy nieruchomości, których znaczenie ze względu na ich
wartość może radykalnie wzrosnąć w najbliższej przyszłości. Wydaje się jednak,
że nie zmieni to podstawowego przekonania, że u podstaw konkurencyjności
leży wiedza.
1

2

L. Zienkowski, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, w: Wiedza a wzrost
gospodarczy, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2003, s. 15.
E. Skrzypek, Czynniki sukcesu ﬁrmy w warunkach GOW, w: SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, (red. E. Skrzypek), Materiały
z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin 2004, s. 76.
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„Motorem” napędzającym rozwój współczesnej gospodarki są tzw. organizacje oparte na wiedzy (organizacje wiedzy). Organizacje wiedzy to organizacje,
których działalność bazuje na wiedzy i szeroko rozbudowanych relacjach. Ich
wiedza w połączeniu z wiedzą partnerów jest zasadniczym źródłem tworzenia
wartości, przy czym wartość ta ukierunkowana jest nie tylko na właściciela czy
klienta, ale na wszystkie podmioty wchodzące w interakcje, a więc pracowników,
społeczeństwo, organizacje partnerskie i inne, także konkurencyjne, poprzez fakt
możliwości współistnienia i rozwoju. Tworzą i sprzedają one produkty, w których
wartość wiedzy przewyższa wartość materii lub/i usługi oparte na wiedzy, a klient
zmuszony jest z nich korzystać, gdyż wiedza w nich zawarta charakteryzuje się
albo rzadkością występowania i jest chroniona, albo jest na tyle specjalistyczna,
że jej pozyskanie jest utrudnione (zbyt kosztowne lub czasochłonne).
Trzonem organizacji opartych na wiedzy są stare korporacje, które świadome
zachodzących zmian dokonały rekonﬁguracji swoich strategii, struktur oraz zasobów i skoncentrowały swoje działania na generowaniu i wykorzystaniu wiedzy.
Jednak istotne znaczenie posiadają też małe ﬁrmy, tworzone niejednokrotnie dla
realizacji jednego lub kilku bazujących na wiedzy przedsięwzięć. K. Perechuda3,
stosując analogię do odkryć w ﬁzyce cząstek elementarnych, traktuje owe ﬁrmy
jako elektrony, charakteryzujące się:
– „nagłym pojawianiem się,
– trudnościami w pomiarze istotnych parametrów ekonomicznych, ﬁnansowych, technologicznych itp.,
– krótkim okresem działalności,
– częstymi mutacjami,
– nieoczekiwanymi anihilacjami (bankructwami)”.
1. Zasoby a wartość organizacji opartych na wiedzy
Charakterystyczną cechą organizacji wiedzy jest tworzenie przewagi konkurencyjnej, głównie przez wykorzystanie formuły tworzenia wartości. Czyli
organizacje te aktywnie pozyskują, gromadzą i wykorzystują zasoby poprzez
budowanie sieci powiązań z różnymi interesariuszami, a powiększanie poziomu
efektywności oparte jest na ciągłym procesie organizacyjnego uczenia się4. Zasoby
3

4

K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 37.
Zob.: M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wydawnictwo „Triada”,
Dąbrowa Górnicza 2000, s. 16.
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organizacji ogólnie określić można jako zbiór czynników będących w jej posiadaniu
lub/i dyspozycji, które są lub mogą być wykorzystywane w realizowanych procesach. Mają one postać materialną i niematerialną. Zwłaszcza te drugie stanowią
w ostatnim czasie szczególny przedmiot zainteresowania, gdyż upatruje się w nich
istotne źródła wartości współczesnych przedsiębiorstw.
Rys. 1. Klasyfikacja zasobów organizacji wg B. Lowendahla

Źródło: D. Dobija, Metodyka szacowania wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie,
praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 285.

Na ogół zasobów organizacji można patrzeć w różnych przekrojach. Przykładowo K. Haans i B. Lowendahl wyróżniają wymierne i niewymierne (intelektualne) składniki zasobów organizacji, przy czym te drugie mają postać kompetencji
lub relacji5, (rys. 1).

5

D. Dobija, Metodyka szacowania wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 285.
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Rys. 2. Układ zasobów organizacji opartej na wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Na zasoby organizacji wiedzy spojrzeć też można w przekroju różnych typów
zasobów niematerialnych opartych na wiedzy6 (rys. 2). Wówczas ogół zasobów
organizacji stanowi konﬁguracja jej wiedzy spersonalizowanej (wraz ze zdolnościami, normami, wartościami i postawami ludzi tworząc ich kompetentność),
6

Przedstawione ujęcie zasobów organizacji wiedzy oparte jest na założeniu, że wiedza to
elastyczna i dynamiczna ‘substancja’ niematerialna, której podstawowa postać (spersonalizowana) stanowi efekt przetwarzania myślowego zbiorów informacji posiadanych i uzyskiwanych przez człowieka. Czyni ją to względną, gdyż procesy myślowe ukierunkowane są przez
intuicję, a względność ta potęgowana jest przez kontekst, w jakim znajduje się dana osoba
(np. kulturowy). Jedną ze szczególnych cech czy zdolności tej niematerialnej substancji jest
to, że jej pewna część może być kodyﬁkowana i przechowywana czy przekazywana w postaci zarejestrowanych zbiorów informacji. Drugą ze szczególnych cech jest fakt, że ugruntowuje się w produktach, usługach, procesach czy relacjach. B. Mikuła, Geneza, przesłanki
i istota zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod
red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 15.
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skodyﬁkowanej i ugruntowanej wraz z kapitałem rzeczowym i ﬁnansowym. Łącznie konﬁguracja ta bezpośrednio decyduje o poziomie kompetencji organizacji
i konkurencyjności, przy czym jeśli chodzi o konkurencyjność, w dużej mierze
zależy ona od stopnia integracji konﬁguracji materialnych i niematerialnych zasobów organizacji z jej otoczeniem.
Pojęcie „wartości” w ogólnym ujęciu oznacza, ile coś jest warte pod względem materialnym. W praktyce gospodarczej najczęściej mowa jest o wartości
ekonomicznej przedsiębiorstwa (bądź jego aktywu), która oznacza zdolność do
generowania wolnych przepływów pieniężnych dla jego właściciela. Inne rodzaje
wartości stosowane przy wycenie przedsiębiorstw to wartość użytkowa, właściciela, księgowa, rynkowa, godziwa, odtworzeniowa, inwestycji, likwidacyjna,
goodwill, biznesu w działaniu, kapitalizacji rynkowej, podatkowa, zabezpieczenia,
bilansowa7.
W teorii kapitału intelektualnego wartość rynkowa organizacji niejednokrotnie
przedstawiana jest jako suma wartości księgowej i jej kapitału intelektualnego.
Wartość kapitału intelektualnego to natomiast prosta suma wartości jego elementów składowych. Przykładowo, w ujęciu L. Edvinssona i M.S. Malone’a8 to
suma kapitału strukturalnego i kapitału ludzkiego. Takie podejście jednak jest
nadmiernym uproszczeniem związku między zasobami organizacji a jej wartością.
Jest tego kilka powodów:
1. Zasoby organizacji nie są jedynym źródłem jej wartości. Decydują o niej
także czynniki zewnętrzne, również niezależne od organizacji, takie jak
ustrój polityczny i sytuacja polityczna w regionie, sytuacja gospodarcza,
regulacje prawne i podatkowe, infrastruktura lokalna, poziom i zmienność cen na rynku itp. (przykładową koncepcję źródeł wartości organizacji
przedstawia rys. 3).
2. Wpływ na wartość organizacji mogą mieć także nieprzewidziane pojedyncze zdarzenia typu fuzje i przejęcia wśród organizacji konkurencyjnych, wprowadzenie na rynek nietrafnej reklamy lub wadliwego produktu,
oskarżenie właściciela lub członka naczelnego kierownictwa o dokonanie przestępstwa, oskarżenie przez instytucję państwową o łamanie przez
7

8

M. Panﬁl, Wprowadzenie do wyceny spółek, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, praca zbiorowa pod red. M. Panﬁla, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2006,
s. 28-29.
L. Edvinsson, A.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,
s. 17.
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organizację przepisów prawa, które jest zagrożone wysoką grzywną lub
zanieczyszczanie środowiska naturalnego itp. Wartość wówczas zaczyna
maleć ze względu na utratę reputacji i zanik kapitału relacyjnego (zaprzestanie współpracy z partnerami, odejście klientów), ale to zjawisko jest najczęściej odsunięte w czasie.
3. Oprócz wielu czynników zewnętrznych organizacji na wielkość wolnych
przepływów pieniężnych wpływa konﬁguracja i wzajemne dostosowanie
poszczególnych elementów składowych zasobów niematerialnych i materialnych. Nadmiar jednego z zasobów w stosunku do pozostałych może
stanowić czynnik wręcz obniżający przepływy pieniężne (np. posiadanie
zbyt dużej liczby specjalistów w stosunku do posiadanego kapitału klienckiego i strukturalnego).
Zastosowanie formuły liczenia wartości organizacji jako sumy wartości elementów składowych w ostatniej ze wskazanych sytuacji może podać znacząco
przewartościowany poziom wartości organizacji.
Rys. 3. Klasyfikacja źródeł wartości firmy

Źródło: M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 38.
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2. Migracja wartości i zasoby ją obniżające
Jedno z utrudnień ustalenia rzeczywistej wartości organizacji na dany moment
związane jest z cyklem życia organizacji i towarzyszącym mu zjawiskiem migracji
wartości (rys. 4). Na fazy zmian wartości główny wpływ mają trzy czynniki: stopień rozwoju konkurencji, udział w rynku (wielkość sprzedaży), poziom rentowności. W zależności od poziomu ukształtowania się tych czynników organizacja
przyciąga lub traci swój kapitał9. Zjawisko to w dużej mierze dotyczy zasobów
niematerialnych organizacji. Przykładowo w fazie rozwoju w stosunku do nowo
powstałego przedsiębiorstwa konkurencja może podejmować działania ograniczające swobodę manewru strategicznego nowego rywala, utrudniając mu zawiązywanie relacji z dostawcami i klientami oraz spowalniając jego proces uczenia się.
Natomiast w fazie schyłkowej, której symptomami są między innymi malejąca
sprzedaż, utrata klientów, spadek zysków, przedsiębiorstwo traci początkowo
kapitał relacyjny i ludzki, co w dalszej kolejności powoduje zachwianie w całej
strukturze zasobów organizacji. Migracje wartości mogą być potęgowane także
przez zdarzenia, na które nie ma wpływu dana organizacja. Np. wymiana kadry
kierowniczej ﬁrmy partnerskiej może doprowadzić do relatywnego zaprzestania
współpracy, a decyzja o zmianie asortymentu produkcji centralnej organizacji
sieciowej – nawet do upadku organizacji partnerskiej.
Trudności w ustaleniu dokładnej wartości organizacji potęguje fakt przesunięć
w czasie między dokonanymi inwestycjami w zasoby niematerialne a uzyskiwanymi z nich efektami oraz dużym ryzykiem. Niełatwo bowiem przewidzieć,
kiedy uzyskane zostaną pierwsze pozytywne efekty przeprowadzonych szkoleń,
zatrudnienia utalentowanych pracowników, przeprowadzonych kampanii reklamowych, lobby na rzecz obniżenia podatków czy zmiany przepisów, rozmów na
rzecz utworzenia aliansu strategicznego itp., oraz czy w ogóle one wystąpią.
Migracja wartości to nie jedyne niebezpieczeństwo dla wartości organizacji
opartych na wiedzy. Innym, szczególnym, są zasoby niematerialne, które można
określić z punktu widzenia tworzenia wartości jako antyzasoby. Dotyczy to przede
wszystkim zasobów, których nośnikiem są ludzie, np. posiadacze „antytalentów”
typu: zdolność do tworzenia konﬂiktów, tworzenia barier komunikacyjnych,
komplikowania pracy innym ludziom, doprowadzania organizacji do problemów
ﬁnansowych itp. Do tych zasobów można też zaliczyć normy, którymi posługi9

M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości ﬁrmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 13.
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wać się mogą ludzie podejmując zachowania sprzeczne z zasadami etycznymi czy
prawem. Te sytuacje lub brak wiedzy przełożyć się może na tworzenie innych
niematerialnych antyzasobów, np. kampanii reklamowej całkowicie nie dostosowanej pod względem obyczajowości do kultury grupy jej odbiorców.
Rys. 4. Fazy migracji wartości

Źródło: M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 14.

Wnioski
W odniesieniu do podjętych w rozważaniach zagadnień można wyprowadzić
kilka wniosków:
1. Mimo że za główny czynnik rozwoju gospodarczego uznaje się obecnie
wiedzę, to znaczenie zasobów materialnych z punktu widzenia tworzenia
wartości jest nadal duże.
2. Ustalenie wartości zasobów niematerialnych jest zadaniem niezwykle
trudnym. Dlatego konieczne jest dalsze poszukiwanie narzędzi, za pomocą których będzie można obiektywnie dokonać ich pomiaru.
3. Konkurencyjność oraz wartość organizacji opartej na wiedzy zależy od
wzajemnego dopasowania i konﬁguracji elementów składowych zasobów
niematerialnych i materialnych oraz dostosowania do otoczenia.

BOGUSZ MIKUŁA
ŹRÓDŁA WARTOŚCI ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY

4. Ustalanie wartości zasobów niematerialnych formułą sumy wartości ich
elementów składowych jest mało precyzyjne.
5. Dużym utrudnieniem w ustaleniu ceny przedsiębiorstwa na dany moment
jest migracja wartości oraz fakt, że efekty wielu decyzji i działań podejmowanych w stosunku do zasobów niematerialnych są przesunięte w czasie
i trudne do przewidzenia.
6. W pomiarze wartości organizacji nie należy utożsamiać kapitału intelektualnego z całością zasobów niematerialnych. Za kapitał intelektualny
należy przyjąć tylko tę część zasobów niematerialnych, która faktycznie
wykorzystywana jest do tworzenia wartości. Oprócz tego należy identyﬁkować antyzasoby (antytalenty ludzi, złą reputację, brak lojalności pracowników, zbiory nieużytecznych informacji itp.), gdyż obniżają one zdolność
do generowania wolnych przepływów pieniężnych dla właściciela.

SOURCE OF VALUE CREATION
OF KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS

Summary
The knowledge based organizations underlie the basis of modern economies
development. The characteristic feature of knowledge based organization
is the creation of competitive advantage, principally by using the canons of
value creation. The basis of such the organizations management determines
the necessity of knowing the value of those origins and factors that inﬂuence
them. These issues are all mentioned in the fragment.
Translated by Bogusz Mikuła
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ
W KONTEKŚCIE ROZWAŻAŃ NAD WARTOŚCIĄ EKONOMICZNĄ

Wstęp
Najważniejszym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest budowanie
jego wartości. Wzrastająca wartość ﬁrm jest bowiem źródłem satysfakcji właścicieli, inwestorów, pracowników, konsumentów, społeczności itp. O wartości
przedsiębiorstwa decydują źródła jego wartości. Wybór i właściwe zarządzanie
tymi źródłami przesądzają nie tylko o poziomie wartości, ale i utrzymaniu się
ﬁrmy na rynku. Identyﬁkacja współczesnych źródeł budowy wartości oraz sposobu jej zarządzania jest ważne dla każdej organizacji. Źródła kreowania wartości
zmieniają się wraz ze zmianą czynników1. Do takich źródeł należy zaliczyć
efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, którego skutki mogą przełożyć się
na wyniki zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Nadwyżka efektów nad
nakładami ekonomicznymi dowodzi efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i może być traktowana jako wartość, którą można określić mianem wartości
ekonomicznej2. Wyrazem wartości ekonomicznej jest zdolność przedsiębiorstwa
do generowania jego właścicielowi strumieni przepływów pieniężnych3.
1

2
3

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, praca pod redakcją B. Dobiegały-Korony i A. Hermana, Dyﬁn, Warszawa 2006, s. 11.
A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oﬁcyna, Kraków 2008, s. 25.
B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
s. 23.
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Jednym z zasadniczych narzędzi związanych z procesem efektywnego zarządzania i podejmowania racjonalnych decyzji jest analiza traktowana jako drogowskaz w poszukiwaniu środków poprawy efektywności ekonomicznej sytuacji ﬁnansowej. Ogromna waga i istotność problemu, zarówno w praktyce, jak
i w teorii, świadczy o potrzebie pogłębiania tematyki utrzymania efektywności
ekonomicznej.
1. Interpretacja pojęcia efektywności ekonomicznej
W literaturze przedmiotu pojęcie efektywność jest bardzo szeroko rozumiane. Jego interpretacja zależy od podejścia i koncepcji, jaką przyjmuje dany autor.
Analizując różne ujęcia efektywności, można wyróżnić kilka obszarów, w jakich
dokonuje się deﬁnicji tych pojęć4:
1. W prakseologii efektywność jest deﬁniowana jako cecha działań dających
jakiś oceniany pozytywnie wynik, bez względu na to, czy był on zamierzony (...), czy nie zamierzony. Efektywne i jednocześnie sprawnie działające przedsiębiorstwo to takie, które działa: skutecznie, korzystnie, ekonomicznie.
2. W kolejnej dziedzinie nauki, jaką jest teoria organizacji i zarządzania,
istota efektywności rozpatrywana jest w trzech sferach: sferze celowości,
sferze systemu, sferze wielokryterialnej. Podejście celowościowe zakłada,
że organizacje są tworzone i funkcjonują, aby zrealizować określone cele.
Podejście systemowe akcentuje rozmyślność jako cechę organizacji, traktuje je jako systemy naturalne, zbliżone do organizmów żywych. Wielokryterialna ocena efektywności organizacji oparta jest na trzech kategoriach: celach, warunkach do spełnienia i standardach.
Wielokryterialne podejście do istoty efektywności jest podejściem wielowymiarowym. W koncepcji tej wyróżniono następujące wymiary efektywności
organizacji5:
1. Rzeczowy, związany z realizacją misji organizacji. Odnosi się on do efektywności organizacji i zaspokajania określonych potrzeb społecznych, albo
do stopnia, w jakim organizacja osiąga swoje cele zewnętrzne, pomijając
w ocenie koszt osiągania tych celów.
4

5

J. Pawłowski, Metody oceny efektywności ﬁnansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 30.
Ibidem, s. 35.
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2. Ekonomiczny (efektywność ekonomiczna), wyrażający relację między
efektami a nakładami. Jeżeli relacją jest stosunek efektów do nakładów,
to kryteriami efektywności są wydajność (maszyn, ludzi), produktywność
(majątków, środków trwałych) lub rentowność.
3. Systemowy (efektywność systemowa), będący wyrazem „zdrowia” systemu
organizacyjnego i jego zdolności do istnienia w danym otoczeniu.
4. Polityczny (efektywność polityczna), odnoszący się do efektywności organizacji w utrwaleniu (lub naruszeniu) istniejącego w naszym kraju ładu
społeczno-politycznego.
5. Kulturowy (efektywność kulturowa), odnoszący się do zdolności organizacji do utrwalania i/albo zmiany wartości i szeroko rozumianych norm
kulturowych w otoczeniu społecznym.
6. Behawioralny (efektywność behawioralna), wyrażający interesy uczestników organizacji i służący głównie ocenie z ich punktu widzenia.
W literaturze przedmiotu spotykamy również systemowe ujęcie analizy efektywności działań, które stanowi sumę dwóch efektywności (zewnętrznej, wewnętrznej) systemu operacyjnego. Przy ocenie efektywności przedsiębiorstwa
w aspekcie wewnętrznym systemu operacyjnego, brany jest pod uwagę bilans
nakładów, które są rezultatem danego przedsięwzięcia gospodarczego we wszystkich elementach tego systemu. Natomiast przy ocenie zewnętrznej efektywności
systemu rozpatrywany jest wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie
wszystkich jego elementów.
Działanie przedsiębiorcy, które przynosi zamierzone rezultaty, jest działaniem efektywnym, inaczej określanym jako działanie sprawne. Samą sprawność
działania, można zdeﬁniować jako zdolność i umiejętność osiągania ustalonych celów,
realizacji strategii i zadań, powiązanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów 6 .
Umiejętność nowoczesnej aplikacji, pozyskiwania wiedzy w dziedzinie, w której
prowadzona jest działalność gospodarcza, ponadto aktywne pozyskiwanie zasobów
niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, ﬁnansowe,
rzeczowe, informacyjne) i kompleksowe wykorzystanie ich w działalności, te
wszystkie elementy charakteryzują sprawne działanie.
Traktując dwa pojęcia – efektywności i sprawności – jako tożsame, warto podać
różnice w interpretacji między nimi. Sprawność określa tylko cząstkowe działania
w przedsiębiorstwie. Opisuje je uwzględniając zakres przedmiotowy, czasowy
6

Ibidem, s. 47.
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oraz funkcjonalny. Dzięki niej można wyznaczać krótkoterminowe cele i zadania,
warunki, w jakich mają dane cele zostać osiągnięte, procesy im towarzyszące, jak
i zasoby potrzebne do osiągnięcia danych celów. Ogólnie sprawność związana
jest z działaniami na poziomie operacyjnym, natomiast efektywność odnosi się
do całego przedsiębiorstwa i analizuje pełny okres jego żywotności.
Aby racjonalnie działać na danym rynku, przedsiębiorca musi kierować się
strategiami mikroekonomicznymi, których realizacja pozwoli osiągnąć zamierzone
efekty ﬁnansowe, jakim jest na przykład osiągnięcie zysku, pomnożyć kapitał
zaangażowany w przedsiębiorstwie, a głównie kapitał własny.
Reasumując, efektywność ekonomiczną kształtują kompetencje i zdolności
przedsiębiorcy do deﬁniowania celów i strategii ﬁnansowych przedsiębiorstwa
oraz jest ona ukierunkowana na osiągnięcie założonych efektów ﬁnansowych, co
wynika ze sprawności realizacji postawionych wcześniej celów7.
2. Czynniki kształtujące efektywność ekonomiczną
Dzięki analizie ściśle związanych ze sobą czynników wyznaczających efektywność (nakładów, efektów, czasu i ryzyka) można ocenić efektywność ekonomiczną.
Ponosząc określone nakłady kapitałowe, które są inwestycją w określone
przedsięwzięcie gospodarcze, przedsiębiorca oczekuje ich pomnożenia w satysfakcjonującym go wymiarze ﬁnansowym. Jeżeli musi natomiast korzystać z obcych
źródeł ﬁnansowania, które konieczne są do realizacji i eksploatacji inwestycji,
wówczas wielkość generowanych z przedsięwzięcia dochodów musi być pomniejszona o koszt pożyczonego od wierzycieli kapitału.
Najlepszym sposobem szacowania efektów ﬁnansowych jest kategoria przepływów pieniężnych. Zatem syntetyczną kategorią stosowaną do oceny efektywności ekonomicznej jest wartość tzw. przepływów pieniężnych netto. Aby dobrze
określić wartość przepływów pieniężnych netto, wymaga się poprawności w określeniu elementów, które zalicza się do strumieni przepływów pieniężnych, oraz
oszacowania ich wartości w kolejnych latach tworzenia i eksploatacji inwestycji.
Kolejnym czynnikiem efektywności jest czynnik czasu. Odgrywa on istotną
rolę, gdy nakłady poniesione na realizację inwestycji i efekty, które można dzięki
nim osiągnąć, rozkładają się w szerokim horyzoncie czasu. To właśnie tymi cechami
7

Ibidem, s. 46.
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charakteryzują się inwestycje gospodarcze i to one właśnie powodują, że w rachunku
opłacalności musi być zastosowana teoria wartości pieniądza w czasie8. Analizując
powyższą teorię wartości pieniądza w czasie, należy zauważyć, że zasada ta, stosowana w rachunku efektywności, sprowadza wszelkie kalkulacje efektów do wartości
porównywalnych, czyli do określonych pozycji w przepływach z poszczególnych
lat funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i w metodologicznych porównaniach wariantów o porównywalnej sile dochodowej osiągniętej w różnym czasie. Kierując się
teorią wartości pieniądza w czasie możemy uzyskać wysoką efektywność realizowanych przedsięwzięć, gdy im później ponosić będziemy nakłady na daną inwestycję
i wcześniej uzyskiwać efekty, tym nasza efektywność będzie większa.
Niezbędnym elementem każdego procesu gospodarowania jest ryzyko. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w warunkach niepewności, a ryzyko, rozumiane
jako skutek niepewności, jest tym większe, im dłuższy jest czas żywotności analizowanego przedsięwzięcia gospodarczego9. W przedstawionej deﬁnicji ryzyka
występuje również pojęcie niepewności.
W literaturze mamy do czynienia z wieloma ujęciami tego pojęcia. Część
autorów pojęcie ryzyka utożsamia z niepewnością, jednak przeważają poglądy
mówiące o różnicach między tymi dwoma pojęciami. Według Knighta: Niepewność oznacza możliwość odchyleń od stanu oczekiwanego, której nie można
zmierzyć, ponieważ nie można zastosować rachunku prawdopodobieństwa. Natomiast ryzyko jest również możliwością odchyleń od stanu oczekiwanego, ale
można je wyrazić prawdopodobieństwem. Inny autor, Grzybowski, przedstawia
niepewność jako pojęcie, które da się zastosować do każdej sytuacji, której nie
można opisać w sposób absolutnie dokładny bez względu na stopień dokładności oraz bez względu na to, czy opisywana sytuacja grozi powstaniem odchyleń
różnokierunkowych, czy tylko odchyleń ujemnych. Z kolei pojęcie ryzyka odnosi
się do sytuacji, które grożą zaistnieniem odchylenia ujemnego, bądź dla których
odchylenie ujemne jest jedną z możliwych alternatyw.
Jeżeli uwzględniamy w rachunku efektywności czynnik czasu i czynnik ryzyka,
możemy uznać, że optymalne przepływy pieniężne, gwarantujące wzrost przedsięwzięcia w szerokim horyzoncie czasowym, są ważnym kryterium opłacalności
przedsięwzięć gospodarczych.

8
9

Ibidem.
Ibidem, s. 47.
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3. Problem utrzymania efektywności ekonomicznej
Wiele przedsiębiorstw ma trudności z uzyskaniem poprawnego poziomu,
jak i później z utrzymaniem efektywności ekonomicznej. Aby przedsiębiorstwo
uzyskało poprawny poziom efektywności, czyli było efektywne ekonomicznie, powinno posiadać zapas gotówki, materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych
i należności dla zapewnienia ciągłości procesów produkcji, sprzedaży i regulacji zobowiązań. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada zróżnicowany poziom środków
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, wówczas umożliwia to ciągłość
procesów w przedsiębiorstwie. Występujący w przedsiębiorstwie nadmiar środków
może być przyczyną wystąpienia dodatkowych kosztów (kosztów magazynowania
materiałów, kosztów ﬁnansowych), jak również strat. W przypadku posiadania
mniejszej ilości środków niż niezbędna ilość, potrzebna do prawidłowego funkcjonowania, przedsiębiorstwo może wpaść w tarapaty ﬁnansowe, których efektem są
nieterminowe spłaty zobowiązań. Powstająca w spłacie zobowiązań zwłoka powoduje szereg zjawisk pogłębiających tę niekorzystną sytuację. W takim przypadku
przedsiębiorstwo traci opinię rzetelnego partnera handlowego. Bank w takiej
sytuacji często domaga się podjęcia szybkich działań zmierzających do poprawy
sytuacji ﬁnansowej. Kredyt kupiecki zostanie ograniczony bądź całkowicie cofnięty
przez dostawców. Jeżeli chodzi o odbiorców, będą oni mieli większe możliwości
wynegocjowania korzystnych dla siebie warunków płatności lub cen.
Analizując te wszystkie założenia, które mają znaczenie dla efektywności
ekonomicznej, można sformułować kilka zasad, które korzystnie wpływają na
obraz przedsiębiorstwa w ujęciu ﬁnansowym. Umożliwi to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań, ograniczenie zamrażania
środków. Zapewni ciągłość w transformacji materiałów w produkty, a później
danych produktów w należności, jak i należności w gotówkę. Utrzymanie efektywności jest ściśle uzależnione od utrzymania płynności ﬁnansowej jednostki
gospodarczej. To z kolei jest związane z zyskiem i z gotówką. Utrzymanie odpowiedniego poziomu gotówki w przedsiębiorstwie powoduje uelastycznienie tego
przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań, wzrost jego zyskowności i rentowności.
Przedsiębiorca podejmując decyzje, które opierają się na wykorzystaniu kapitału
obcego w przedsiębiorstwie, automatycznie zwiększa suwerenność tego przedsiębiorstwa. Mówiąc o efektywności ekonomicznej, należy wspomnieć o skutkach,
które w przedsiębiorstwie powoduje10:
10

S. Nahotko, Analiza i decyzje ﬁnansowe w przedsiębiorstwie, Oﬁcyna Wydawnicza Ośrodka
Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 32.
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– wycofanie wkładów przez współpracowników,
– wprowadzenie gotówkowego systemu rozliczeń przez dostawców,
– wzmocnienie, zabezpieczenie, i podwyższenie oprocentowania kredytu, co
spowoduje wzrost kosztów ﬁnansowych,
– wzrost wpływu kapitałodawców na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwo nieefektywne ekonomicznie jest przedsięwzięciem gospodarczym nieatrakcyjnym na rynku. Utrata przez ﬁrmę płynności ﬁnansowej prowadzi
do wielu negatywnych skutków. Jednym z najostrzejszych skutków braku efektywności jak i braku płynności jest egzekucja generalna lub ogłoszenie upadłości.
Jest to spowodowane brakiem środków służących na zaspokojenie wierzytelności.
W takiej sytuacji wszczęte zostaje postępowanie sądowe przeciwko przedsiębiorstwu, które często prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa.
4. Podstawowe kryteria oceny efektywności ekonomicznej
W gospodarce rynkowej przedsiębiorca inwestuje swój kapitał w działalność
gospodarczą, oczekując, że będzie osiągał zysk z tej działalności w kwotach większych niż wynosiłyby odsetki od długoterminowej lokaty tego kapitału w banku.
Zysk można osiągnąć prowadząc efektywną działalność gospodarczą. Pierwszą
grupę kryteriów oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa stanowi kryterium efektywności.
Kupując obiekty majątku trwałego, materiały do produkcji, wypłacając wynagrodzenie pracownikom, zaciągając kredyt, płacąc podatki itp. przedsiębiorstwo
wchodzi w układy płatnicze z innymi podmiotami. Efektywne gospodarowanie
nie wystarcza do tego, aby przedsiębiorstwo utrzymało ciągłość w swojej działalności gospodarczej. Niezbędne obok efektywnego gospodarowania jest takie
prowadzenie działalności ﬁnansowej przedsiębiorstwa, aby zachować płynność
i nie stracić wiarygodności płatniczej. W przypadku zaistnienia znaczących i trwałych trudności płatniczych mogą powstać poważne zakłócenia w stosunkach
z kontrahentami, pogłębiające zaistniałe trudności. Aby zachować daną płynność,
należy odpowiednio dostosować strukturę aktywów do pasywów. Z tego można
wnioskować, że utrzymanie płynności ściśle wpływa na efektywność ekonomiczną
przedsiębiorstwa.
Osiągnięty zysk lub poniesiona strata są podstawowymi wielkościami do
oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zysk wskazuje na istnienie
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efektywności, a strata na jej brak. Bezpośredni wpływ na wynik ﬁnansowy mają
uzyskane dochody i poniesione koszty. Wraz z zyskiem stanowią one przedmiot
oceny efektywności ekonomicznej11. Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zysku jest
podstawowym celem oceny siły dochodowej w oparciu o sprawozdania ﬁnansowe.
W związku z tym jedną z podstawowych miar oceny efektywności gospodarowania jest wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk. Zjawisko efektywności jest
szerokim pojęciem, które nie może być w pełni scharakteryzowane przez wielkość
absolutną, jaką jest zysk. Gdyż ta sama wielkość zysku odniesiona do różnych wielkości
obrotu lub różnych wielkości zaangażowanego kapitału oznacza różny poziom efektywności12 . Dlatego za bardziej precyzyjne kryterium oceny efektywności uznaje
się zjawisko rentowności przedsiębiorstwa.
Kolejnym elementem, który buduje efektywność w przedsiębiorstwie, jest
kapitał obrotowy13. W ciągu całego okresu, w jakim działa przedsiębiorstwo,
możemy zaobserwować częste zmiany kapitału obrotowego, jego zapotrzebowania, jak i struktury. Wpływają na to zmiany w decyzjach o wielkości zakupów
surowców i materiałów do produkcji, towarów, jak i sprzedaży wyrobów gotowych.
Należności, zobowiązania, a co za tym idzie terminy ich realizacji mają również
wpływ na poziom kapitału obrotowego organizacji. Dlatego też decyzje dotyczące gospodarowania tym kapitałem muszą być bardzo przemyślane. Im decyzje
te będą bardziej efektywne, tym przedsiębiorstwo odniesie większy sukces, niż
koszty związane z tym kapitałem.
Ważną część zasobów przedsiębiorstwa stanowi gotówka i krótkoterminowe
papiery wartościowe. Należą one do zasobów najbardziej płynnych. Każdy przedsiębiorca, umiejętnie zarządzając tymi zasobami, jest wstanie znacznie zwiększyć
dochody ﬁrmy. Jest to możliwe dzięki funduszom zamrożonym w bieżącej gotówce. Fundusze te nie tworzą żadnych dochodów dla organizacji, co jest powodem do
ograniczania ich wielkości do racjonalnych rozmiarów. Prawidłowe zarządzanie
gotówką powinno w konsekwencji doprowadzać do tworzenia innych jej form,
wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ponadto gospodarując zasobami gotówki
w racjonalny sposób, można zminimalizować koszty zaangażowania gotówki
w przedsiębiorstwie. Utrzymanie pewnego poziomu środków pieniężnych w kasie
11

12

13

A. Kurth, J. Wolf, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik, Carl Hanser Verlag, Muenchen-Wien
1986, s. 219.
J. Szczepaniak, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań ﬁnansowych, Ekorno, Łódź
1994, s. 103.
R. Lavaud, Comment mener une analyse ﬁnanciere, Dynod, Paris 1983, s. 131.
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jak i na rachunku bankowym nie jest zadaniem łatwym, ale jest konieczne dla
prawidłowego jego funkcjonowania. Jest to wynikiem zapewnienia przedsiębiorstwu płynności ﬁnansowej.
Efektywne zarządzanie płynnymi zasobami przedsiębiorstwa może w znacznym stopniu przyczynić się do powiększenia osiąganych przez przedsiębiorstwo zysków. Wynika to z faktu, iż zamrożony kapitał nie przyczynia się do
generowania nowych środków pieniężnych, a właściwe dysponowanie gotówką
ma na celu tworzenie nowych aktywów pieniężnych, ponadto przyczynia się do
minimalizowania kosztów ich zaangażowania w przedsiębiorstwie. Prawidłowe
funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga utrzymania przez nie określonego
poziomu gotówki operacyjnej. Wynika to bezpośrednio z potrzeby zapewnienia
płynności ﬁnansowej przedsiębiorstwa.
Reasumując, utrzymanie odpowiedniego poziomu gotówki operacyjnej jest
konieczne, aby zapewnić płynność ﬁnansową. Dostępne środki pieniężne w przedsiębiorstwie umożliwiają mu nie tylko elastyczność w ﬁnansowaniu dóbr zaopatrzeniowych dostawców, czy też dobrą ocenę zdolności kredytowej przez bank
i dostawców, ale przede wszystkim są podstawą do efektywnej reakcji w przypadku
zagrożenia utraty płynności ﬁnansowej przedsiębiorstwa.
Wnioski
Przedsiębiorstwo należy do znakomitych wynalazków społecznych, służących
zwiększeniu efektywności działalności gospodarczej14. Mierniki efektywności,
zwłaszcza księgowe, krytykowane za małą korelację z wartością przedsiębiorstwa, są jednak miernikami najpopularniejszymi. Sama zaś efektywność, naszym
zdaniem, mieści się w czynnikach determinujących wartość przedsiębiorstwa. Na
każdym bowiem etapie rozwoju przedsiębiorstwa sprawne, efektywne zarządzanie
we wszystkich obszarach biznesowych tworzy jego wartość15. Wartość powstaje w wielu obszarach jego działania, których harmonijne, a więc i efektywne
współgranie tworzy pozycję ﬁrmy na rynku, doskonałość działania i generuje jej
rozwój16.
14
15

16

T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 9.
Metody wyceny spółki, praca zbiorowa pod redakcją A. Panﬁla i A. Szablewskiego, Poltext,
Warszawa 2006, s. 19.
Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwa-Maliszewskiej i J. Paszkowskiego, Wydawnictwo WSZFiZ, Białystok 2007, s. 17.
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Zainteresowanie samą problematyką wartości to zjawisko pozytywne. Tematyka ta zasługuje na dalsze badanie prowadzące do postępu metodologii w odpowiedzi na pojawiające się trudności pomiaru. Dostateczna świadomość istnienia wartości ekonomicznej pozwala skupić się nad czynnikami ją tworzącymi
i uwzględnić je jako komponenty efektywności ekonomicznej.

THE ECONOMIC EFFECTIVITY OF THE ORGANIZATION
IN THE CONTEXT OF CONSIDERATIONS OVER THE ECONOMIC VALUE

Summary
Considering over the economic value was passed. One took the discussion
over chosen problems of the creation of the eﬀectiveness of the economic
organization. One described factors her formative. Was introduced basic
criteria of the estimation of the economic eﬀectiveness.
Translated by Agnieszka Parkitna
and Patrycja Skóra

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Robert Polaczek

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA W PROCESIE
TWORZENIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
– NA PODSTAWIE KOMPANII PIWOWARSKIEJ

Uwagi wstępne
Realizacja nadrzędnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest dążenie do długookresowej maksymalizacji jego wartości, znajduje odzwierciedlenie w dążeniu do
maksymalizacji stanu posiadania właścicieli przedsiębiorstwa. Przy czym dążenie
do maksymalizacji stanu posiadania bez uwzględniania stopnia jego wykorzystania, czyli efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, prowadzić będzie raczej
do destrukcji wartości, aniżeli jej tworzenia i pomnażania.
Termin efektywność jest jednym z najczęściej używanych określeń od rozpoczęcia transformacji systemowej w Polsce. Efektywność jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Efektywność przedsiębiorstwa
ma istotne znaczenie z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, prawidłowy
pomiar i ocena efektywności pozwala zidentyﬁkować obszary przedsiębiorstwa,
w których zaangażowane zasoby są najkorzystniej pomnażane. Po drugie, właściwy
pomiar i ocena efektywności umożliwia budowanie „sprawiedliwych” systemów
oceny przedsiębiorstwa, a na ich bazie systemów motywacyjnych1. Tym samym
1

Por. T. Dudycz, B. Brycz, Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1995-2004 – wstępne badania empiryczne, w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, praca pod
red. naukową T. Dudycza, ZN tom VII Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi, Łódź-Wrocław 2006, s. 91. Por. M. Hamrol, System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
1992, s. 35-37.
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uzyskujemy skuteczne narzędzie oceny przedsiębiorstwa w nurcie zarządzania
wartością przedsiębiorstwa, zgodne z interesem właścicieli.
Z kolei wartość przedsiębiorstwa jest najbardziej syntetycznym miernikiem
oceny. Przy czym poziom i występujące w nim zmiany określa wiele czynników
o bardzo zróżnicowanym charakterze, różnie określanych przez poszczególnych
interesariuszy. Zasadniczo bogactwo akcjonariuszy może pochodzić z dwóch
źródeł:
– oczekiwanego strumienia dywidend,
– uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji2.
Jedną z przesłanek podjęcia tego tematu jest próba odpowiedzi na pytanie,
czy efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa może być jedną z determinant tworzących wartość przedsiębiorstwa. Celem tego opracowania jest próba
zidentyﬁkowania czynników wpływających na efektywność gospodarowania,
najefektywniejszego pod względem osiągniętego zysku i rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa sektora piwowarskiego, a mianowicie: Kompanii
Piwowarskiej, oraz przełożenia tejże efektywności na tworzenie jego wartości.
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań zawartych w opracowaniu
opublikowanym w pracy zbiorowej pod redakcją naukową E. Urbańczyka Strategie
wzrostu wartości przedsiębiorstwa3.
Zakres czasowy analizy przemian efektywności gospodarowania obejmuje
lata 1994-20074. Czternastoletni okres analizy pozwala na skuteczne pokazanie
tendencji rozwojowych badanych zjawisk w zakresie kształtowania wielkości
2

3

4

Por. W. Skoczylas, Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. naukową W. Skoczylas, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007, s. 115.
Zob. szerz. R. Polaczek, Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości
przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. naukową E. Urbańczyka, Strategie wzrostu
wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2007, s. 121-130.
Do końca 1999 r. rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym (rozpoczynał się
1 stycznia, kończył zaś 31 grudnia), natomiast od 2000 r. został zmieniony i kończył się
31 marca, tj. trwał od 1 stycznia 2000 do 31 marca 2001 r.). W kolejnych latach rok obrotowy nie zmienia się, tj. rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca roku następnego.
W tabelach dane oznaczone są rokiem wydania sprawozdania, nie zaś rokiem, z którego
pochodzą, tak więc np. w kolumnie „2004”, iż dane te pochodzą ze sprawozdania na 31 III
2004. Należy jednak pamiętać, że Kompania Piwowarska powstała z połączenia Lecha Browary Wielkopolski i Browarów Tyskich 1 stycznia 1999 r. W latach 1994-1998 pod nazwą
Kompanii Piwowarskiej występuje Lech Browary Wielkopolski.
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i struktury kapitału. Analiza zmian w wartości wyniku ﬁnansowego netto przeprowadzona została w cenach bieżących, tj. nie uwzględniających wpływu inﬂacji
na badane zjawiska5.
1. Analiza sytuacji kapitałowej oraz kształtowania się zysku netto
Kompanii Piwowarskiej
Wielkość, struktura oraz zmiany zachodzące w pasywach mają dla przedsiębiorstwa strategiczne znaczenie. Wynika to z faktu, że zasoby kapitałowe stanowią
o stabilności ﬁnansowej z jednej strony, a także wyznaczają potencjalną zdolność
przedsiębiorstwa do rozwoju zasobów majątkowych z drugiej. Potwierdzeniem
powyższego jest fakt, że w 2007 r. Kompania Piwowarska sprzedała 14,5 mln hl,
o 12% więcej niż rok wcześniej6. Oznacza to, iż musiała posiadać rezerwę mocy
produkcyjnych, by w tak istotny sposób zwiększyć produkcję i sprzedaż.
Dane zawarte w tabeli 1 pokazują wielkość, dynamikę pasywów oraz wskaźniki
zadłużenia Kompanii Piwowarskiej. Dodatkowo wskaźniki zadłużenia przedstawiono na rysunku 1.
Rys. 1. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia Kompanii Piwowarskiej

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych.
5

6

Wynika to z sytuacji, że w okresie transformacji gospodarczej, gdy występuje „dopasowywanie” się cen do warunków równowagi, a poziom wzrostu cen jest wysoki, próba doprowadzenia cen sprzedaży produkcji oraz zakupu różnych czynników produkcji do porównywalności w czasie nie może zakończyć się powodzeniem.
Por. Tyskie i Żubr wypłacą Kulczykowi dywidendę, Gazeta Wyborcza 17-18 maja 2008 r., s. 38.
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A. Kapitał (fundusz) własny

1994

Tabela 1. Wielkość (w tys. zł), dynamika pasywów oraz wskaźniki zadłużenia Kompanii Piwowarskiej
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Analiza danych tabeli 1 i rysunku 1 dowodzi, że w kapitałach rozpatrywanego
przedsiębiorstwa w badanym okresie nastąpiły istotne przemiany. I tak, udział
kapitału własnego w kapitale całkowitym zmniejszył się z 67,4% w 1994 r. do
39,2% w 2006 r., czyli o 28,2 punktu procentowego. Tym samym udział zadłużenia zwiększył się z 32,6% w 1994 r. do 60,8% w 2006 r. W 2007 r. wskaźnik
zadłużenia obniżył się o 4 p.p., co było wynikiem zmniejszenia zobowiązań. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż tendencja rozwojowa wskaźnika zadłużenia była
różnokierunkowa. Przy czym można przyjąć, że od 1998 r. do 2006 r. poziom
zadłużenia charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową, a w 2007 r. następuje
odwrócenie tendencji. Ponadto w latach 2003-2004 poziom zadłużenia kapitałów
własnych wyniósł ponad 100%, czyli na 1 zł kapitału własnego przypadało ponad
1 zł zobowiązań.
Z kolei analiza wielkości i dynamiki poszczególnych pozycji kapitałów Kompanii Piwowarskiej wskazuje, iż zobowiązania spółki w wielkościach bezwzględnych
charakteryzują się stałą tendencją wzrostową, z 57 mln zł w 1994 r. do 1325 mln
zł w 2006 r. oraz zmniejszenia do poziomu 1178 mln zł w roku następnym. Natomiast kapitał własny zwiększał się nieprzerwanie z prawie 120 mln zł w 1994 r.
do 988 mln zł w 2001 r., by w dwóch kolejnych latach ulec zmniejszeniu do 709
mln zł. Od 2004 r. charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową, do prawie 900
mln zł w 2007 r.
W świetle przedstawionych danych, z punktu widzenia celu niniejszego opracowania, istotne przemiany w kapitałach Kompanii Piwowarskiej miały miejsce
w latach 1999-2007, gdyż:
1. Kapitał obcy w wielkościach bezwzględnych charakteryzował się stałą tendencją wzrostową, z wyjątkiem 2007 r.
2. Udział kapitału obcego w kapitale całkowitym charakteryzował się stałą
tendencją wzrostową, z wyjątkiem 2007 r.
3. Kapitał własny charakteryzował się stałą tendencją wzrostową w latach
2004-2007 w wielkościach bezwzględnych.
Przeprowadzone w niniejszym podrozdziale rozważania dowiodły, że istotne
przemiany kapitałowe Kompanii Piwowarskiej miały miejsce dopiero w momencie
faktycznego połączenia dwóch browarów: Lecha Browary Wielkopolski i Browarów Tyskich, czyli od 1 stycznia 1999 r.
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Zysk netto (w tys. zł)

Rys. 2. Wskaźnik zadłużenia ogólnego a kształtowanie się zysku netto
Kompanii Piwowarskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych.

Podsumowaniem rozważań tej części opracowania jest analiza rysunku 2.
Analiza rysunku jednoznacznie dowodzi, że w rozpatrywanym przedsiębiorstwie
udział zobowiązań w kapitale całkowitym zmniejsza lub nie zwiększa się, w sytuacji, gdy występował wzrost zysku netto. W sytuacji zadłużania się Kompani
Piwowarskiej, tj. zwiększania wskaźnika zadłużenia, zysk pozostawał na stabilnym
poziomie. Powyższe oznacza, że w wypadku braku wzrostu zysku netto rozpatrywane przedsiębiorstwo ﬁnansuje swój rozwój, w tym zdolności produkcyjne,
zobowiązaniami krótkoterminowymi.
2. Efektywność gospodarowania Kompanii Piwowarskiej
Rozpoczynając tę część rozważań, należy przyjąć miary, które posłużą ocenie
efektywności gospodarowania rozpatrywanego przedsiębiorstwa. Ocena efektywności gospodarowania Kompanii Piwowarskiej zostanie przeprowadzona przy
wykorzystaniu wskaźników rentowności. W niniejszym opracowaniu wykorzystano trzy podstawowe wskaźniki rentowności: sprzedaży, majątku całkowitego
i kapitału własnego7.
7

Przyjęcie do oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa mierników rentowności
wynika z dwóch powodów: po pierwsze – ograniczenia wielkości niniejszego opracowania,
po drugie – literatura przedmiotu wskazuje się, że stopień osiągniętej rentowności jest jednym z podstawowych mierników oceny efektywności każdego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rentowności
kapitału własnego

Wskaźnik rentowności
operacyjnej majątku
ogółem

Wskaźnik rentowności
netto przychodów
ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności
operacyjnej przychodów
ze sprzedaży

Zysk netto

Zysk brutto

Zysk brutto z działalności
gospodarczej

Zysk z działalności operacyjnej

Zysk ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży

Dane

1998

1999

2001

5115

5024

4,2%

14,5%

3,8%

3,2%

6,5%

3,3%

11,0%

8429

11920

19,5%

9425

17092

11892

25695

20455

8,0%

10,1%

4,3%

9,8%

13599

23418

23418

31156

38916

15,8%

16,4%

9,0%

12,3%

48252

70102

69822

66369

101236

25,2%

27,6%

13,2%

20,8%

170700

261496

261496

269725

277492

40,1%

37,9%

16,0%

20,1%

396587

558386

558588

499294

46,7%

36,2%

16,5%

23,3%

371156

510245

510245

522871

523408

2244835

2002

57,0%

39,3%

16,2%

24,3%

404477

578331

578331

606329

607534

2493744

2003

59,6%

37,0%

16,6%

22,7%

440038

578788

578788

602819

592522

2654573

2004

57,7%

30,1%

14,8%

19,36%

440452

542885

542885

576154

569132

2976583

2005

2007

67,4%

30,5%

17,4%

20,04%

576508

698498

698498

665913

682680

72,8%

39,2%

17,0%

21,19%

652921

807924

807924

813023

818889

3322472 3836894

2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych Kompanii Piwowarskiej.

11,5%

19,2%

4,9%

13,4%

22216

39960

39595

61355

87833

525810

1997

29638

1996
2479944

1995

132141 156117 319161 457708 538140 1294138

1994

Tabela 2. Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży, zysków oraz wskaźników rentowności Kompanii Piwowarskiej
w latach 1994-2007
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W tabeli 2 pokazano podstawowe efekty działalności Kompanii Piwowarskiej
w postaci osiągniętych zysków oraz rentowności.
Dane tabeli 2 wskazują, że w wielkościach bezwzględnych rozpatrywanego
przedsiębiorstwa w badanym okresie wystąpił wzrost efektywności gospodarowania mierzony:
– stałą tendencją wzrostową przychodów ze sprzedaży, z wyjątkiem 2002 r.,
– stałą tendencją wzrostową wyniku ﬁnansowego netto oraz wyniku z działalności operacyjnej, z wyjątkiem lat 1995 i 2004,
– stałą tendencją wzrostową rentowności kapitału własnego, z wyjątkiem
2005 r.
Rys. 3. Kształtowanie się wybranych wskaźników rentowności Kompanii Piwowarskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych Kompanii Piwowarskiej.

Analiza danych tabeli 2 i rysunku 3 wskazuje, że wskaźnik rentowności sprzedaży zarówno operacyjnej, jak i netto wykazywał tendencję wzrostową, by w latach
2001-2004 ustabilizować się na bardzo wysokim poziomie, odpowiednio około 23%
i 16%. Z kolei w 2005 r. badane wskaźniki obniżyły się do poziomu odpowiednio
19,4% i 14,8%, by w latach następnych znowu wykazać tendencję wzrostową.
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Podobnie kształtował się wskaźnik operacyjnej rentowności majątku całkowitego, który w latach 2001-2007 ukształtował się na poziomie 36-39%, z wyjątkiem
lat 2005-2006, gdy wynosił nieco ponad 30%.
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych jest wyrazem efektywności jedynie
tej części kapitałów, którą wnieśli właściciele, lub która została wypracowana przez
przedsiębiorstwo w formie zysku netto.
Natomiast wskaźnik rentowności kapitału własnego charakteryzował się stałą
tendencją wzrostową, z około 4% w 1994 r. do prawie 60% w 2004 r. W kontekście
otrzymanych powyżej wyników, w 2005 r. musiało nastąpić obniżenie poziomu
rentowności kapitału własnego, jednakże w latach 2006-2007 nastąpiło mocne
jego zwiększenie do poziomu 67,4% i 72,8%.
W roku 1994 z jednej złotówki wniesionego i wypracowanego kapitału przedsiębiorstwo było w stanie wypracować jedynie 8 groszy zysku, w roku 2004 było
to już 60 groszy, a w 2007 r. prawie 73 grosze. Oznacza to ponaddziewięciokrotny
wzrost w ciągu 14 lat. Kształtowanie się wartości tego wskaźnika pokazuje, że
w badanym przedsiębiorstwie zysk netto zwiększał się zdecydowanie szybciej niż
kapitały własne. Jest to efektem wykorzystywania dźwigni ﬁnansowej. Dotyczy
to zwłaszcza lat 2001-2004, gdy rentowność netto majątku całkowitego ustabilizowała się.
3. Identyfikacja czynników kształtujących rentowność
kapitału własnego
W kontekście rozważań poprzedniego podrozdziału należy zidentyﬁkować
czynniki determinujące rentowność kapitału własnego Kompanii Piwowarskiej
w latach 1994-2007. W tym celu wykorzystany zostanie dwuczynnikowy model
rentowności kapitału całkowitego. W prezentowanym poniżej modelu rentowność
uzależniona jest od równorzędności oddziaływania dwóch czynników, a mianowicie: rentowności majątku całkowitego i mnożnika kapitału własnego.
zysk netto
kapitał własny

=

zysk netto
kapitał całkowity
⋅
kapitał całkowity
kapitał własny

Przedstawiony model umożliwia:
1. Badanie wstępne i przyczynowo-skutkowe efektywności gospodarowania
przedsiębiorstwa.
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2. Skuteczną identyﬁkację i ocenę czynników wpływających na efektywność
gospodarowania, w tym także poszukiwanie rezerw umożliwiających poprawę efektywności przedsiębiorstwa.
3. Tworzenie wariantów (scenariuszy) wzrostu efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie ukierunkowanych na wartość8.
Korzystając z modelu, przeprowadzona zostanie przyczynowa analiza rentowności kapitału własnego, z wykorzystaniem deterministycznej metody logarytmowania. Ze względu na ograniczoną wielkość opracowania w tabeli 3
zaprezentowano tylko wyniki przeprowadzonych badań.
Dwuczynnikowy model rentowności kapitału własnego można przedstawić
także w postaci rysunku, co zostało uczynione poniżej.

Rentowność majątku całkowitego

Rys. 4. Zależność między rentownością majątku całkowitego a mnożnikiem kapitału
własnego a kształtowanie się rentowności kapitału własnego

Mnożnik kapitału własnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych
Kompanii Piwowarskiej.
8

Por. W. Skoczylas, Konstrukcja modeli deterministycznych i ich przydatność w identyﬁkacji
i ocenie czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa, w pracy zbiorowej pod red. naukową
W. Skoczylas, Determinanty…, op. cit., s. 143 i dalsze, R. Polaczek, Przemiany w zasobach
kapitałowych a efektywność gospodarowania Kompanii Piwowarskiej, w pracy zbiorowej pod
red. naukową T. Dudycza, Efektywność źródłem bogactwa narodów, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
2006. s. 57-67, C. Kochalski, Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie
modelowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 23.

11,5%

1997
15,8%

1998
25,2%

1999
40,1%

2001
46,7%

2002

1,81

4,4%
1,66

6,9%
1,33

11,9%
1,44

17,5%
1,33

30,1%
1,82

25,7%

0,4

Wpływ mnożnika
kapitału własnego
0,5

4,2

-0,9

4,4

3,6

-3,0

7,3

4,3

1,6

7,8

9,4

-2,5

17,5

14,9

13,5

-6,9

6,6

-143%

43%

Wpływ rentowności netto
majątku całkowitego

Wpływ mnożnika
kapitału własnego

-24%

124%

-69%

169%

17%

83%

-17%

117%

205%

-105%

89%

11%

9,3

1,1

10,3

2,17

26,2%

57,0%

2003

34%

66%

0,9

1,7

2,5

2,21

27,0%

59,6%

2004

405%

-505%

7,6

-9,4

-1,9

2,51

23,0%

57,7%

2005

10%

90%

0,9

8,8

9,7

2,55

26,4%

67,4%

2006

-125%

225%

-6,8

12,2

5,4

2,31

31,5%

72,8%

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych Kompanii Piwowarskiej.

10%

90%

Wpływ czynników na zmianę rentowności kapitału własnego (w %)

-1,4

4,7

Wpływ czynników na zmianę rentowności kapitału własnego (w p.p.)

1,66

Wpływ rentowności netto
majątku całkowitego

1,48

Mnożnik kapitału własnego

2,0%

-1,0

2,8%

Rentowność netto
majątku całkowitego

8,0%

1996

Kształtowanie się czynników modelu rentowności kapitału własnego

3,2%

1995

Zmiana rentowności kapitału własnego

4,2%

1994

Rentowność kapitału własnego

Wyszczególnienie

Tabela 3. Ustalenie wpływu oddziaływania rentowności majątku całkowitego i mnożnika kapitału własnego
na rentowność kapitału własnego
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Analiza danych tabeli 3 dowodzi, że rentowność kapitału własnego, co już
wspomniano, korzystnie się kształtowała w całym badanym okresie, wykazując stałą tendencję wzrostową. Przy czym wpływ poszczególnych czynników
był o różnej sile oraz różnokierunkowy. I tak w latach 1996-2001 na wzrost
rentowności kapitału własnego decydujący wpływ miała rentowność majątku
całkowitego, czyli dynamika wzrostu efektów – zysku netto była wyższa aniżeli
zaangażowanych zasobów kapitałowych. Natomiast w latach 2002-2003 przeważający był udział mnożnika kapitału własnego, czyli tempo wzrostu kapitału
obcego było wyższe niż kapitału własnego. Rok 2004 pod tym względem był
nietypowy, gdyż wpływ obydwu czynników był korzystny. Przy czym wpływ
rentowności majątku całkowitego był dwukrotnie wyższy niż mnożnika kapitału
własnego we wzroście rentowności kapitału własnego o 2,6 punktu procentowego
w 2004 r. w stosunku do wielkości osiągniętej rok wcześniej. Rok 2006 przyniósł
zmniejszenie rentowności kapitału własnego o 1,9 p.p., co było spowodowane
zmniejszeniem rentowności majątku całkowitego w wyniku istotnego wzrostu
zobowiązań oraz zmniejszeniem rentowności sprzedaży. Tym samym negatywne
oddziaływanie rentowności majątku całkowitego zostało w dużej części zneutralizowane pozytywnym wpływem mnożnika kapitału własnego. W latach 2006-2007 wzrost rentowności kapitału własnego był wynikiem oddziaływania sfery
operacyjnej rozpatrywanego przedsiębiorstwa, czyli pozytywnego oddziaływania
rentowności majątku całkowitego. Dotyczy to zwłaszcza wyników 2007 r., gdy
w sposób istotny wzrosła rentowność majątku całkowitego, przy zmniejszonym
poziomie zobowiązań.
Opisane powyżej determinanty zmiany rentowności kapitału własnego można
zaobserwować na rys. 4. W sytuacji gdy krzywa odzwierciedlająca zależność między rentownością majątku całkowitego a mnożnikiem kapitału własnego przybiera
postać krzywej poziomej, to o wzroście rentowności kapitału własnego decyduje
zwiększający się udział kapitału obcego w kapitale całkowitym (pozytywne efekty
wykorzystania dźwigni ﬁnansowej). Natomiast w sytuacji gdy krzywa przybiera
formę krzywej zbliżonej do pionowej, to efekty (zysk netto) zwiększają się szybciej
niż ponoszone nakłady (majątek całkowity).
Podsumowanie
Przeprowadzone w opracowaniu rozważania dowiodły, że efektywność gospodarowania Kompanii Piwowarskiej zdecydowanie się zwiększała, znajdując
pozytywne odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach ﬁnansowych. Genero-
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wane wyniki ﬁnansowe z kolei przekładają się na poziom stopy zwrotu z kapitału
oraz koszt pozyskania i utrzymywania kapitału. Osiąganie ponadprzeciętnej stopy
zwrotu, niezależnie od sposobów jej pomiaru, powinno z kolei przyczyniać się do
tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
Na podstawie przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu badań w Kompanii Piwowarskiej efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa, mierzona stopą
zwrotu z kapitału własnego, determinowana była:
1. W latach 1996-2001, 2004 oraz 2006-2007 – sferą operacyjną. Oznacza to,
że wyższą efektywność rozpatrywane przedsiębiorstwo zawdzięcza zdecydowanie lepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów majątkowych.
2. W latach 1995, 2002-2005 – sferą kapitałową. Oznacza to, że przemiany
w strukturze kapitałowej, tj. zwiększanie udziału kapitału obcego w kapitale
całkowitym, przyczyniały się do wzrostu efektywności gospodarowania.
Podsumowując niniejsze opracowanie, należy wskazać: jak zmiany (wzrost)
efektywności gospodarowania rozpatrywanego przedsiębiorstwa wpłynęły na jego
wartość? Podstawowe informacje w tym zakresie przedstawiają dane poniższej
tabeli.
Tabela 4. Ustalenie wpływu efektywności gospodarowania
Kompanii Piwowarskiej na jego wartość
Wyszczególnienie
Informacje ogólne

Kryterium oceny
Udział w rynku
Zysk netto

Kapitał własny

2002

Dywidenda oraz
inne płatności

2004

2005

2006

2007

2008

30,00% 31,40% 31,80% 35,40% 37,40% 38,50% 40,80%
371
156

404
477

440
038

440
452

576
508

652
921

744
000

109%

109%

100%

131%

113%

114%

795047 709210 738770 763416 855377 896888

46,7%

Właściciele

2003

595
684

89%

104%

103%

112%

105%

57,0%

59,6%

57,7%

67,4%

72,8%

122%

104%

97%

117%

108%

529
145

414
222

417
070

485
516

608
956

693
902

89%

78%

101%

116%

125%

114%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kompanii Piwowarskiej.

113

114

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
I. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOSOBY JEJ POMIARU

Analiza danych zawartych w tabeli 4 zdecydowanie potwierdza przeprowadzone badania, iż wzrost efektywności gospodarowania przełożył się na wzrost
wartości Kompanii Piwowarskiej. Wzrost wartości znalazł odzwierciedlenie
w wielkości płatności na rzecz właścicieli w postaci dywidendy oraz innych płatności. Od 2005 r. wielkość dywidendy systematycznie się zwiększa. Dotychczas
prowadzona polityka w zakresie dywidend dowodzi, że za ostatni rok zostanie
wypłacona dywidenda w rekordowej kwocie, około 700 mln zł. Wzrost wypłacanej
dywidendy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w uwagach wstępnych, dowodzi, że występuje zarówno wzrost bogactwa właścicieli, jak i wartości Kompanii
Piwowarskiej.

MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE PROCESS OF CREATING
THE VALUE OF A COMPANY – ON THE BASE
OF KOMPANIA PIWOWARSKA BREWERY

Summary
Summarising, the deliberations conducted in this study lets us conclude that
the eﬃciency is inextricably linked with the functioning of each company.
It results from the fact that the correct estimate and assessment of eﬃciency
allows us to identify the areas of the company where deployed assets can
be multiplied to the maximum beneﬁt and inﬂuence positively the value of
a company.
The empirical side of the study was based on the case of Kompania Piwowarska
brewery. On the base of the conducted deliberations, it must be said explicitly
that the management of Kompania Piwowarska brewery is value-oriented and
reaches high eﬃciency of management.
Translated by Robert Polaczek
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Włodzimierz Rudny

OPCJE RZECZOWE JAKO OBSZAR WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Maksymalizacja wartości jako główny cel przedsiębiorstwa
Wartość jest terminem wieloznacznym, znajdującym zastosowanie w wielu
dyscyplinach naukowych. W zależności od podmiotu zainteresowanego ustaleniem wartości termin ten może przybierać odmienne interpretacje i znaczenia.
Konsekwencją tego faktu jest mnogość deﬁnicji kategorii wartość pojawiających
się w literaturze przedmiotu.
Źródłem wartości przedsiębiorstwa jest jego kapitał oraz decyzje dotyczące
jego alokacji. Wydatkując kapitał na określone przedsięwzięcie gospodarcze,
jego właściciele oczekują określonego zysku. Jest to możliwe dzięki podstawowej
właściwości kapitału, jaką jest zdolność do pomnażania się.
Gospodarka światowa podlega, zwłaszcza w ostatnich dekadach, gwałtownym
przemianom, co znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w hierarchii
celów, jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa. „Tradycyjne” cele przedsiębiorstwa
oraz miary realizacji tych celów nie są w pełni adekwatne do nowych warunków.
Stopniowo przetrwanie i rozwój – jako fundamentalne i charakterystyczne dla
wcześniejszych okresów rozwoju nauki o zarządzaniu cele przedsiębiorstwa –
zastępowane są zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce, kategorią
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Maksymalizacja wartości jest podstawowym celem ﬁnansowym o długookresowym charakterze. Wzrost wartości
przedsiębiorstwa postrzega się aktualnie jako najbardziej uniwersalny i wszechstronny miernik efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo.
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2. Źródła i obszary wartości przedsiębiorstwa
Wartość przedsiębiorstwa wynika z oczekiwanych przyszłych generowanych przez nie dochodów, zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową.
Uwzględnia się przy tym zarówno dochody, które mogą być zrealizowane w wyniku kontynuacji działalności, jak i w rezultacie likwidacji przedsiębiorstwa. Część
dochodów pozostaje w przedsiębiorstwie, zaś pozostałe dzielone są pomiędzy
różne kategorie inwestorów, którzy wnieśli kapitał do przedsiębiorstwa w ramach
własnych decyzji inwestycyjnych.
Fakt, iż bazę kapitałową przedsiębiorstwa tworzą zazwyczaj nie tylko kapitały wniesione przez właścicieli, sprawia, że konieczne jest rozróżnienie pojęcia
wartości całkowitej przedsiębiorstwa od pojęcia wartości kapitałów własnych1.
Wartość całkowita przedsiębiorstwa wynika ze wszystkich generowanych przez
nie dochodów, natomiast wartość kapitałów własnych jest różnicą pomiędzy wartością całkowitą a wartością wszystkich, innych niż kapitały własne, składników
bazy kapitałowej przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wartość dla właścicieli jest
nadwyżką całkowitej wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością rynkową
składników, które nie podlegają roszczeniom ze strony właścicieli.
Całkowita wartość przedsiębiorstwa, zarówno kapitału własnego, jak i obcego,
może być rozumiana jako suma następujących składników2:
– wartości bieżącej przyszłych dochodów uzyskiwanych z działalności operacyjnej w okresie objętym prognozą przepływów pieniężnych,
– wartości przedsiębiorstwa poza horyzontem prognozy,
– wartości ubocznych efektów ﬁnansowania,
– wartości posiadanych środków pieniężnych,
– wartości aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną,
– wartości opcji rzeczowych.
Kluczowym elementem procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest
określenie źródeł wartości. Źródła znajdują swoje odzwierciedlenie w określonych
formach przejawiania się wartości, które można umownie podzielić na wyodrębnione obszary. Każdy zaś z obszarów może zostać poddany analizie z punktu
widzenia cząstkowych czynników, których kształtowanie wpływa na wartość
1

2

A. Jaki, Maksymalizacja wartości jako cel przedsiębiorstwa i instrumenty jego realizacji, w: Zarządzanie ﬁnansami. Biznes, bankowość i ﬁnanse na rynkach wschodzących, red. D. Zarzecki,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 18.
B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
s. 26.

WŁODZIMIERZ RUDNY
OPCJE RZECZOWE JAKO OBSZAR WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

obszaru. Czynniki te określane są mianem nośników wartości. Alternatywne
nazwy pojawiające się literaturze przedmiotu to czynniki wartości, generatory
wartości, czynniki kształtujące wartość3.
Podstawowymi źródłami wartości operacyjnej przedsiębiorstwa są4:
– atrakcyjność rynku,
– pozycja rynkowa przedsiębiorstwa,
– strategia rozwojowa przedsiębiorstwa.
Czynniki te decydują o wielkości przychodów, marży zysku i skali niezbędnych
inwestycji, determinując wielkość dochodów gotówkowych przedsiębiorstwa.
Trzy główne obszary przejawiania się wartości to5:
– obszar przewidywanej działalności operacyjnej (wartość operacji),
– obszar struktury kapitałowej (ubocznych efektów ﬁnansowania),
– obszar opcji rzeczowych.
Wartość operacyjna jest determinowana bieżącą wartością przyszłych dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności operacyjnej oraz wartością
poza horyzontem prognozy. Wartość obszaru struktury ﬁnansowania jest determinowana głównie oszczędnościami podatkowymi dzięki obniżeniu podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wartość obszaru
opcji rzeczowych wynika z elastyczności decyzyjnej menedżerów pozwalającej
na modyﬁkację pierwotnie zakładanych sposobów realizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
W odróżnieniu od obszaru przewidywalnej działalności operacyjnej obszar
opcji rzeczowych charakteryzuje się wysoką niepewnością oraz dopuszczalną elastycznością działań pozwalającą na podjęcie, rezygnację lub modyﬁkację określonych działań w zależności od tego, jak kształtuje się sytuacja w przedsiębiorstwie
i/lub w jego otoczeniu.
Wyznacznikami wartości poszczególnych obszarów są specyﬁczne dla danego obszaru nośniki wartości. Znajomość nośników wartości jest konieczna do
określenia sposobów podwyższania wartości. Rodzaj nośników wartości jest ściśle
powiązany z metodami wyceny wartości kreowanej na poszczególnych obszarach.
Trzeba jednak pamiętać, iż nie wszystkie nośniki wartości są kwantyﬁkowalne,
a tym samym nie znajdują odzwierciedlenia w formułach wyceny.
3
4

5

Ibidem, s. 28.
M. Michalski, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich,
WIG Press, Warszawa 2001, s. 30.
Ibidem, s. 34.
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Rosnąca w postępie geometrycznym zmienność otoczenia – determinowana
głównie rozwojem nowych technologii, w szczególności z obszaru teleinformatyki
– sprawia, iż czynnikami decydującymi o sukcesie w coraz większym stopniu stają
się wiedza, systemy zarządzania wiedzą oraz elastyczność działania. Kluczowe dla
budowy trwałej pozycji konkurencyjnej i kreowania wartości jest rozwijanie adekwatnych zasobów i kompetencji, zarządzanie wiedzą organizacji, tworzenie elastycznych struktur ułatwiających adaptację i stymulujących procesy uczenia się.
W coraz większym stopniu model biznesowy oparty na elastyczności działania
staje się podstawą procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Stwarzanie
nowych możliwości jest co najmniej równie ważne jak optymalizacja możliwości
już istniejących. W otoczeniu biznesowym mającym odmienną od tradycyjnej
charakterystykę inaczej przebiega proces kreowania wartości przez przedsiębiorstwo. Należy w związku z tym poszukiwać alternatywnych sposobów interpretacji
i mierzenia procesu kreowania wartości.
3. Opcje rzeczowe jako obszar wartości przedsiębiorstwa
W gospodarce opartej na wiedzy zmieniają się reguły gry rynkowej. Mniej istotna
jest optymalizacja, ekonomika skali, obniżka kosztów. Optymalizację zastępuje ciągła
adaptacja, uczenie się, elastyczność, tworzenie współpracujących ze sobą sieci.
Wyrazem poszukiwania nowych metod oceny opłacalności ekonomicznej
projektów inwestycyjnych, pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo,
jak i rozwoju strategii przedsiębiorstw jest metoda opcji rzeczowych. Początków
tej metody należy szukać w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego
stulecia, kiedy to pojawiły się pierwsze publikacje o charakterze teoretycznym, jak
i pierwsze aplikacje praktyczne, w których inwestycje rzeczowe analizowano i oceniano z uwzględnieniem pojęć i metod zapożyczonych z rynków ﬁnansowych.
Termin opcje rzeczowe (real options) został wprowadzony do literatury przedmiotu przez S. Myersa w 1977 roku6. Odnosił się do koncepcji aplikacji teorii
opcji ﬁnansowych do wyceny inwestycji nieﬁnansowych, charakteryzujących się
„wbudowaną” elastycznością decyzyjną i stwarzających możliwość uczenia się
w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego.
Opcja rzeczowa może być zdeﬁniowana jako prawo do podejmowania –
w chwili obecnej lub w przyszłości, zakreślonej terminem wygaśnięcia opcji
6

S. Myers, Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics” 1977, Vol. 5,
No. 2, s. 147-175.
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– decyzji o dysponowaniu strumieniami pieniężnymi związanymi z określoną
kategorią aktywów rzeczowych.
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wraz ze wzrostem zainteresowania
problematyką wartości i metod wyceny, analiza opcji rzeczowych zaczęła cieszyć
się coraz większym zainteresowaniem środowisk zarówno naukowych, jak i biznesowych. Postrzegana była jako alternatywne lub komplementarne podejście do
oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz
budowy strategii przedsiębiorstwa.
Jednym z istotnych zagadnień problematyki zarządzania, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym jest ocena wartości elastyczności decyzyjnej
w warunkach niepewnego otoczenia i dynamicznej konkurencji. Wraz z rozwojem teorii opcji rzeczowych pojawiły się nadzieje, iż analiza wariantów rozwoju
w kategoriach będących w dyspozycji ﬁrmy opcji umożliwi kwantyﬁkację tej
elastyczności.
Metoda opcji rzeczowych pozwala na uwzględnienie i kwantyﬁkację wartości
menedżerskiej elastyczności decyzyjnej, zazwyczaj rozumianej jako:
a) zdolność do podjęcia ważnej strategicznie decyzji w momencie, kiedy
przynajmniej częściowo zmniejszył się poziom niepewności towarzyszący
tej decyzji, kiedy wiedza o otoczeniu ﬁrmy jest większa,
b) zdolność do modyﬁkacji parametrów realizowanego projektu już po jego
rozpoczęciu,
c) zdolność do realizacji decyzji w etapach pozwalająca na traktowanie inwestycji na danym etapie jako nabycia prawa do realizacji etapu kolejnego.
Metoda stosowana może być zarówno na poziomie operacyjnym, do oceny
efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych lub wyceny wartości
przedsiębiorstw, jak i na poziomie strategicznym, jako koncepcja wspierająca
procesy tworzenia i implementacji strategii.
Istota metody opcji rzeczowych opiera się na konstatacji, iż w obliczu wzrastającej niepewności otoczenia i zmieniających się paradygmatów decyzyjnych zmierzających do optymalizacji wyboru elastyczność menedżerska jest źródłem dodatkowej
wartości, której uwzględnienie w procesach decyzyjnych pozwala na podejmowanie
decyzji przyczyniających się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Dodatkowo metoda opcji rzeczowych przyjmuje założenie – budzące u wielu
badaczy wątpliwości natury metodologicznej – iż wykorzystanie zapożyczonych
z rynków ﬁnansowych metod wyceny opcji umożliwia kwantyﬁkację wspomnianej
elastyczności menedżerskiej, dotyczącej inwestycji o charakterze rzeczowym.
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Istotnym komponentem wartości opcyjnej jest proces uczenia się, którego efektywność – zwłaszcza obecnie, w obliczu szybko zmieniającego się dominującego
paradygmatu gospodarki – decyduje o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Procesy organizacyjnego uczenia się są możliwe dzięki sekwencyjnemu eksplorowaniu otoczenia ﬁrmy, inicjowaniu projektów bez pełnego zaangażowania kapitałowego i ich kontynuacji, modyﬁkacji lub zaprzestaniu, w zależności od tego,
jak zmienia się otoczenie, wiedza o nim oraz poziom kompetencji ﬁrmy.
Etapowość i uwzględnienie możliwości modyﬁkacji pierwotnych założeń
dotyczących projektu inwestycyjnego stanowi o dynamicznym charakterze tej
metody, co przeciwstawiane jest postrzeganym jako statyczne, tj. bazujące na
wartościach oczekiwanych, metodom opartym na dyskontowaniu przepływów
pieniężnych.
4. Opcja rzeczowa jako koncepcja wyceny elastyczności menedżerskiej
Do pionierów badania wpływu nieodwracalności (irreversibility) nakładów
inwestycyjnych na wartość projektu należą K. Arrow i A. Fisher7. Efektem kontynuacji prac w tym zakresie były wybitne i wielokrotnie cytowane publikacje
R. McDonalda i D. Siegela8, R. Pindycka9 czy A. Dixita i R. Pindycka10. Autorzy
ci zwrócili uwagę na wpływ, jaki na wartość projektu inwestycyjnego ma sytuacja,
kiedy nieodwracalność (irreversibility) nakładów inwestycyjnych w niepewnym
otoczeniu moderowana jest możliwością opóźnienia decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu. W szczególności należy zwrócić uwagę na artykuł McDonalda
i Siegela, którzy pierwsi stwierdzili, iż nieodwracalne zaangażowanie zasobów
w obliczu niepewnej przyszłości wymaga uwzględniania – przy kalkulacji opłacalności inwestycji – premii opcyjnej, która ma stanowić rekompensatę za utratę
elastyczności decyzyjnej.
Analizy poświęcone problematyce wartości opcji w przypadku nieodwracalnych decyzji w niepewnym otoczeniu, niewątpliwie kluczowe dla rozwoju
7

8

9

10

K. Arrow, A. Fisher, Environmental preservation, uncertainty and irreversibility, „Quarterly
Journal of Economics” 1974, Vol. 88, Issue 2, s. 312-319.
R. McDonald, D. Siegel, The value of waiting to invest. „Quarterly Journal of Economics”
1986, Vol. 101, No.4, s. 707-727.
R. Pindyck, Irreversible investment, capacity choice, and the value of the ﬁrm. „American Economic Review” 1988, Vol. 78, Issue 5, s. 969-985.
A. Dixit, R. Pindyck, Investment Under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton,
New Jersey 1994.
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teorii opcji rzeczowych, pomijają jednak fakt, iż wartość wynikająca z możliwości
opóźnienia nieodwracalnej decyzji aż do momentu, kiedy zostanie rozwikłana
niepewność otoczenia, może zostać zniwelowana wskutek działań konkurencji.
Zwraca na to uwagę wielu autorów w późniejszych publikacjach. Przykładowo
S. Grenadier (2000) wykazał, na gruncie teorii gier opcyjnych, iż wzrost liczby
konkurentów prowadzi do zaniku wartości opcji oczekiwania11.
Zarówno w wymienionych, jak i wielu innych pracach poświęconych tej problematyce akceptowana jest teza, iż opcje rzeczowe mają wartość tylko wówczas,
jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
– decyzja inwestycyjna jest nieodwracalna,
– występuje niepewność związana z decyzją,
– istnieje swoboda decyzyjna związana z ostatecznym kształtem przedsięwzięcia, którego decyzja dotyczy.
Wymienione powyżej „klasyczne” czynniki warunkujące występowanie wartości opcyjnej można rozszerzyć o dodatkowe wymogi wynikające z organizacyjnych
uwarunkowań podejmowania decyzji:
a) strategie elastyczności menedżerskiej są oparte na wiarygodnych danych
i są możliwe do zrealizowania;
b) menedżerowie w swoich decyzjach zachowują się w sposób racjonalny
i podejmują decyzje, kierując się kryteriami efektywności i sprawności organizacyjnej.
Można wyróżnić tylko dwie sytuacje, w których dysponowanie elastycznością
decyzyjną nie wpływa na decyzje inwestycyjne ﬁrm. Pierwsza to sytuacja, w której
menedżer posiada pełną informację. Jeśli wszystkie istotne informacje są dostępne
ze stuprocentową pewnością, proces decyzyjny zostaje zredukowany do wyboru
najlepszej z dostępnych alternatyw. Nie ma potrzeby aktywnego zarządzania
przedsięwzięciem inwestycyjnym w celu poprawy jego efektywności. Optymalna
ścieżka decyzyjna jest zdeﬁniowana a priori. Druga to sytuacja, w której wszystkie
decyzje inwestycyjne mają charakter w pełni odwracalny. Decyzja, której skutki
można bez żadnych konsekwencji zniwelować, może być podejmowana jako
decyzja pozbawiona jakiegokolwiek ryzyka. Tym samym elastyczność decyzyjna
nie wpływa na wartość analizowanego projektu.
Ponieważ całkowita lub częściowa nieodwracalność decyzji inwestycyjnej jest
charakterystyczna dla zdecydowanej większości projektów, czynnikami decydują11

S. Grenadier, Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory, Risk Books,
London 2001.
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cymi o wartości opcji rzeczowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym są niepewność
i elastyczność decyzyjna. Powiązanie tych czynników w kontekście potencjału
generowania wartości opcyjnej ilustruje rysunek 1.
Rys. 1. Elastyczność menedżerska i niepewność a wartość opcyjna projektu

Niepewność

Projekt

Elastyczność

Źródło: A. Micalizzi, L. Trigeorgis, Project evaluation, strategy and real options,
w: Real Options and Business Strategy. Applications to Decision Making,
RISK Books, London 1999, s. 19.

Z nieco innej perspektywy można stwierdzić, iż opcje rzeczowe są kategorią
ekonomiczną pozwalającą na jednoczesną analizę niepewności i elastyczności menedżerskiej oraz kwantyﬁkację dodatkowej wartości12 możliwej do zrealizowania
w przypadku realizacji związanych z przedsięwzięciem opcji rzeczowych. Istotą
podejścia opcyjnego jest próba wyceny elastyczności menedżerskiej w przypadku
nieodwracalnych decyzji inwestycyjnych dokonywanych w niepewnym otoczeniu.
Wartość elastyczności menedżerskiej wynika z możliwości reakcji adekwatnej do
zmian zachodzących w otoczeniu i do rodzaju niepewności związanej z analizowanym przedsięwzięciem. Przykładowe formy elastyczności menedżerskiej:
– decyzja o momencie rozpoczęcia inwestycji może zostać odroczona,
– kontynuacja już realizowanego projektu może zostać zatrzymana,
– zakres przedmiotowy przedsięwzięcia może zostać zmieniony.
Wybór formy reakcji jest konsekwencją nowych, istotnych dla projektu informacji napływających z otoczenia lub wnętrza ﬁrmy. Kategoryzacja możliwych
sposobów reakcji oraz kwantyﬁkacja wartości tych decyzji13 stanowi o istocie
metody opcji rzeczowych.
12
13

Określanej mianem wartości opcyjnej.
Na tyle, na ile jest to możliwe.
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Klasyczne metody budżetowania kapitałowego i wyceny, oparte na dyskontowaniu strumieni przepływów pieniężnych, jedynie pośrednio uwzględniają fakt,
iż zazwyczaj decyzje inwestycyjne mają charakter nieodwracalny i podejmowane
są w warunkach niepewności. Metody te nie eksponują jednak explicite znaczenia
elastyczności menedżerskiej, która w pewnych przypadkach może w istotny sposób
wpłynąć na ocenę opłacalności analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W odróżnieniu od tradycyjnych metod dyskontowych, w przypadku których
wzrost stopnia niepewności – odzwierciedlony w wyższym poziomie stopy dyskontowej – powoduje spadek wartości ocenianego przedsięwzięcia, w przypadku metod
opcyjnych wzrost stopnia niepewności prowadzi do wzrostu wartości projektu,
gdyż w procesie wyceny uwzględnia się większe prawdopodobieństwo pojawienia
się ponadprzeciętnie wysokich korzyści z projektu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości podejmowania działań korygujących (łącznie z możliwością
zaprzestania kontynuacji projektu) w przypadku wyniku mniej korzystnego niż
oczekiwano. Tezę tę ilustruje rys. 2.
Rys. 2. Niepewność a wartość projektu w podejściu tradycyjnym i opcyjnym

Wartość

Opcje menedżerskie
zwiększające wartość

Podejście tradycyjne

Niepewność

Źródło: M. Amram, N. Kulatilaka, Real Options.
Managing Strategic Investment in an Uncertain World,
Harvard Business School Press, Boston, MA, 1999, s. 15.

Należy jednak podkreślić, iż analiza procesów decyzyjnych z wykorzystaniem opcji rzeczowych nie zawsze jest celowa. Po pierwsze, dotyczy to sytuacji,
kiedy „tradycyjne” metody oceny opłacalności projektu dają zdecydowanie
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pozytywną lub zdecydowanie negatywną ocenę opłacalności przedsięwzięcia.
W takim przypadku analiza metodą opcji rzeczowych nie „wniesie” nic na
tyle nowego do oceny projektu, aby zmienić decyzję wynikającą z uprzednich analiz14. Po drugie, analiza metodą opcji rzeczowych jest nieprzydatna
w sytuacji braku istotnych źródeł niepewności związanych z analizowanym
przedsięwzięciem. Tradycyjne narzędzia analizy są wystarczające do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, które gwarantują stabilne i wiarygodnie
przewidywalne strumienie pieniężne i których realizacja nie otwiera nowych
możliwości rozwojowych.
5. Aplikacja metody opcji rzeczowych
– problemy i ograniczenia
Mimo wzrostu zainteresowania problematyką opcji rzeczowych, możliwość
jej szerokiego wykorzystania w aplikacjach biznesowych wciąż budzi szereg wątpliwości, zaś początkowa fascynacja metodami numerycznymi w aplikacjach opcji
rzeczowych uległa częściowej erozji, między innymi w związku z wątpliwościami
dotyczącymi „prostej” analogii pomiędzy opcjami ﬁnansowymi a rzeczowymi.
W tabeli 1 wyeksponowane zostały główne różnice pomiędzy opcjami ﬁnansowymi i rzeczowymi. Między innymi te właśnie różnice sprawiają, iż trudno
jest doszukiwać się prostej analogii pomiędzy opcjami rzeczowymi i ﬁnansowymi, a tym samym bezkrytyczne przenoszenie modeli wyceny znanych z rynków
ﬁnansowych do obszaru inwestycji rzeczowych może prowadzić do błędnych
wniosków. Głównym źródłem problemów związanych z wykorzystaniem opcji
rzeczowych w praktyce jest to, że metodologia ich wyceny została zapożyczona
z metodologii wyceny opcji ﬁnansowych. Zastosowanie tych samych metod wyceny do walorów o zasadniczo odmiennej charakterystyce nie zawsze przynosi
oczekiwane efekty.
Metodologia opcji rzeczowych nie jest dopracowana. Analiza literatury przedmiotu pozwala na wyodrębnienie kilku odrębnych, często wzajemnie sprzecznych
podejść do tej problematyki. Każde z tych podejść opiera się nierzadko na odmiennych założeniach. Wiele z tych założeń ma charakter wysoce teoretyczny,
co sprawia, iż są niemożliwe do spełnienia w praktyce. Stwarza to przesłanki
do kwestionowania zasadności wykorzystania analizy opcji rzeczowych i/lub do
kwestionowania merytorycznej wartości uzyskanych wyników.
14

Ibidem, s. 24.
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Odrębnym – i niezwykle istotnym – aspektem problematyki opcji rzeczowych są
uwarunkowania organizacyjne ich kreowania i wykonywania. Niedostatecznie wyeksponowaną w literaturze przedmiotu słabością metody opcji rzeczowych jest pomijanie
złożoności procesów decyzyjnych w organizacjach gospodarczych w obliczu niepewności i w kontekście procesów społecznych zachodzących w tych organizacjach.
Proces identyﬁkacji, analizy, wyceny i wykonania opcji rzeczowych jest determinowany kulturą organizacyjną ﬁrmy, charakterystyką więzi organizacyjnych,
zachowaniami organizacyjnymi i systemem motywacyjnym. Problem organizacyjnych uwarunkowań metody opcji rzeczowych w szczególności dotyczy sytuacji
związanych z decyzjami o kontynuacji lub zaprzestaniu kontynuacji określonego
projektu, czyli – w terminologii teorii opcji – decyzjami o wykonaniu lub wygaśnięciu opcji. W publikacjach poświęconych opcjom rzeczowym problem obiektywnego kryterium opłacalności wykonania nie jest szczególnie eksponowany, co
tworzy wrażenie, iż zagadnienie to jest równie oczywiste jak w przypadku opcji
ﬁnansowych. Faktycznie jednak problem jest bardziej złożony. Zagadnieniem
o fundamentalnym znaczeniu jest posiadanie obiektywnych kryteriów stanowiących przesłankę podjęcia decyzji. O ile w przypadku opcji ﬁnansowych na decyzję
wpływają obiektywne dane dostępne na rynkach ﬁnansowych (cena instrumentu
bazowego w terminie wykonania opcji), o tyle w przypadku opcji rzeczowych brak
jest zazwyczaj zobiektywizowanego przez rynek ﬁnansowy kryterium decyzyjnego, zaś wszelkie inne kryteria, których spełnienie ma warunkować wykonanie lub
wygaśnięcie opcji, są często wynikiem arbitralnych i podlegających subiektywnym
oddziaływaniom rozstrzygnięć.
Wykorzystanie logiki opcji rzeczowych do oceny projektów inwestycyjnych
może skłaniać decydentów do rozpoczynania szeregu projektów w oparciu o przesłankę, iż w razie negatywnej etapowej oceny tych projektów będą mogli je w dowolnym momencie zakończyć. W praktyce jednak działania decydentów mogą
napotkać na opór osób zaangażowanych w realizację tych projektów, dla których
zakończenie projektu będzie sprzeczne z ich interesem. Dla podjęcia decyzji
o zakończeniu projektu (tj. doprowadzeniu do wygaśnięcia opcji) nie wystarcza
znajomość reguł decyzyjnych dotyczących opcji na rynkach ﬁnansowych. Opcje
ﬁnansowe nie mogą i nie potraﬁą „głosować” nad tym, czy ich właściciel powinien
je wykonać, nie są „z założenia” zainteresowane kontynuacją trwania ze względu na
wbudowany w opcję „interes własny”. Brak jednoznacznych kryteriów opłacalności
wykonania opcji rzeczowych może prowadzić do błędnych decyzji, polegających
na wykonaniu opcji, które nie powinny być wykonane, lub odwrotnie.
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Tabela 1. Różnice pomiędzy opcjami rzeczowymi i finansowymi
Opcje finansowe
Rynek jest kompletny.
Portfel replikujący może duplikować
funkcję wypłaty opcji.
Obrót walorem bazowym.
Walor bazowy znajduje się w obrocie
na rynkach finansowych.

Opcje rzeczowe
Rynek nie jest kompletny.
Utworzenie portfela replikującego
zazwyczaj nie jest możliwe
Walor „bliźniaczy”.
Walor bazowy nie znajduje się w obrocie. Konieczne jest założenie, że istnieje
„walor bliźniaczy” (twin security), którego zmiana wartości jest skorelowana
ze zmianą wartości waloru bazowego.
Hipotetyczny walor.
Aktualna cena waloru bazowego.
Aktualnej ceny waloru bazowego nie da się
Aktualna cena waloru bazowego jest znana
zaobserwować. Musi zostać skalkulowana jako
(można ją zaobserwować).
wartość bieżąca przepływów pieniężnych
generowanych przez walor.
Występują interakcje.
Brak interakcji.
Opcje rzeczowe w obrębie jednego projektu,
Opcje finansowe są zamkniętymi,
stałymi strukturami. Nie ma interakcji pomiędzy jak i pomiędzy różnymi projektami często
poszczególnymi rodzajami opcji finansowych. wzajemnie na siebie oddziałują. Wartość jednej
z opcji może być uzależniona od charakteru
innej i/lub od momentu jej wykonania.
Liczne źródła niepewności.
Ograniczona liczba źródeł niepewności.
Opcje rzeczowe mogą dotyczyć więcej niż
Liczbę źródeł niepewności ogranicza fakt,
jednego waloru bazowego, zaś liczba źródeł
iż opcje są wystawione zazwyczaj na jeden
niepewności związanych z tymi walorami
walor, a jedynym źródłem niepewności
jest również większa.
jest cena tego waloru.
Współwłasność opcji.
Jeden właściciel.
Opcje mają często charakter opcji wspólnych
Istnieje jeden określony właściciel
(shared), dostępnych dla konkurujących
opcji finansowej.
podmiotów.
Zmniejszanie wartości opcji.
Zmniejszenie lub zwiększenie wartości opcji.
Posiadacz opcji może być narażony
Posiadacz opcji rzeczowej może doświadczyć
na utratę części korzyści (np. dywidendy),
zarówno wzrostu, jak i spadku wartości
które są dostępne dla posiadacza waloru
posiadanej przez siebie opcji w wyniku działań
bazowego, ale nie dla posiadacza opcji.
innych podmiotów gospodarczych. Sytuacje
Zjawisko to może być modelowane, np. przy wy- takie nie mają jednak charakteru powtarzalnego,
korzystaniu dostępnych danych historycznych.
nie przebiegają według żadnego wzorca
i tym samym są trudne do modelowania.
Źródło: H. Erdogmus, Valuation of Learning Options in Software Development
Under Private and Market Risk. „The Engineering Economist” 2002, Vol. 47, No. 3, s. 346.
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Podsumowanie
Zarówno obecność, jak i możliwość kreowania opcji rzeczowych w przedsięwzięciach inwestycyjnych potencjalnie może znaleźć przełożenie na wzrost
wartości przedsiębiorstwa dzięki stworzeniu przesłanek do realizacji przedsięwzięć, które są odrzucane przez tradycyjne, oparte na dyskontowaniu przepływów
pieniężnych, metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzieje się
tak wskutek tego, iż metoda opcji rzeczowych pozwala na uwzględnienie wartości
elastyczności menedżerskiej. Trzeba jednak zauważyć, iż metoda ta – niewątpliwie inspirująca metodologicznie i intelektualnie – nie jest łatwa w praktycznym
zastosowaniu. Trudności i wątpliwości metodologiczne związane z jej aplikacją
dotyczą między innymi zasadności stosowania metod wyceny zaczerpniętych
z rynków ﬁnansowych do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, czy też silnie
zdeterminowanego grą interesów społeczno-organizacyjnego kontekstu procesu
kreowania i wykonywania opcji rzeczowych.

REAL OPTIONS AS ENTERPRISE VALUE CREATION AREA

Summary
Three main areas of enterprise value creation are: operations, capital structure
and real options. Increasingly the business model based on learning, elasticity and
speed of adjustment is becoming the basis of the value creation process. Creation
of the new opportunities is at least as important as optimization of existing ones.
Hence, the rise and growing popularity of the concept of real options.
Real options method takes into account and quantiﬁes the value managerial
ﬂexibility that is usually understood as: (1) ability to take strategically important decision when the related degree of uncertainty has decreased, (2) ability
to modify parameters of investment project already after its initiation (3) ability
to implement project in stages, (4) ability to delay project initiation. To value
this ﬂexibility real option methods uses, in most cases, valuation techniques
„borrowed” from ﬁnancial markets. This approach is based on the assumption
of apparent analogy between ﬁnancial and real options. This analogy, however,
can be questioned, essentially due to – in case of real options – bigger problems
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related to valuation parameters estimation, lack of exclusiveness of holding
the option, big number of sources of uncertainty, problems with identifying
the twin security, numerous interactions between options.
One has to highlight as well highlight problems stemming from the fact that
real options are created and executed in the socio-cultural realm of organizations. Hence, being heavily inﬂuenced by organizational process, the reality
of valuation of real options is often very far from the objective, i.e. neutral,
process of ﬁnding the value of ﬁnancial option.
The above mentioned weaknesses of the real options method may put in doubt
the usefulness of some of the numerical results of the valuation procedures.
However, despite this problem real options as the approach to understand
and quantify the value of managerial ﬂexibility, both from operational and
strategic perspective, deserve the attention and further research.
Translated by Włodzimierz Rudny

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Aleksandra Szuścicka

ROLA WARTOŚCI W SYSTEMIE BADAŃ KONDYCJI
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

W rozwijającej się gospodarce rynkowej rośnie znaczenie szeroko rozumianego
wyboru ekonomicznego w zakresie czynników wytwórczych takich jak: techniki
wytwarzania, metody działania na rynku, czy źródła i sposoby ﬁnansowania
działalności gospodarczej. Szansę racjonalizacji tego wyboru stwarza poprawnie
skonstruowany system oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Powinien on obejmować ocenę działalności bieżącej podmiotu, która stanowiłaby
podstawę do usprawnienia podejmowanych w przyszłości działań1. W systemie
oceny coraz większą rolę pełni czynnik wartości podmiotu gospodarczego. Ocena
efektywności ekonomicznej może stanowić podstawę podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ona procesem złożonym z wielu
elementów, istotnych z punktu widzenia kondycji ekonomiczno-ﬁnansowej.
W praktyce rozwój podmiotu nie odbywa się równomiernie, jego przebieg nie
jest liniowy, ale stwarza wrażenie spirali zakręcającej raz w przód, raz w tył. Określenie stopnia kondycji, jaki został osiągnięty przez dane jednostki organizacyjne,
jest jednym z podstawowych warunków efektywnego zarządzania nimi.
Badania w tym celu przeprowadzane składają się z umiejętności poznawania rzeczywistego stanu analizowanych obiektów powszechnych w całej
przestrzeni gospodarczej. Umożliwiają rozpatrywanie zjawisk zachodzących
w otoczeniu podmiotów oraz pozwalają uzyskać informacje o zmianie stanu
1

L. Czechowski. Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 78.
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badanych jednostek gospodarczych, co może stanowić podstawę opracowania
działania ukierunkowanego na przyszłość 2.
Rys. 1. Elementy i wymiary oceny efektywności
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Podmiot oceniany

• Przedsiębiorstwo

• Oceny wewnętrzne: rada nadzorcza, zarząd przedsiębiorstwa, właściciele.
Podmiot oceniający • Oceny zewnętrzne: kontrahenci, banki, akcjonariusze, władza samorządowa, Urząd Antymonopolowy, Wywiadownie gospodarcze.
Zadania oceny

• Określenie: stopnia realizacji wiązki celów, stopnia płynności finansowej,
zdolności kredytowej, stopnia zadłużenia, pozycji podmiotu na rynku.

Przedmiot oceny

• Ocena całościowa (kompleksowa)
• Oceny odcinkowe: gospodarowanie zasobami ludzkimi, majątkiem trwałym, majątkiem obrotowym (rzeczowym i finansowym).

Powtarzalność
oceny

• Oceny systematyczne.
• Oceny doraźne.

Funkcje oceny

• Ewaluacyjna.
• Rozwojowa.
• Kontrolna.

Kryteria oceny

• Efektywność, zdolność do rozwoju, udział w rynku, sytuacja finansowa.

Mierniki oceny

• Mierniki syntetyczne: zysk (brutto/netto), stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, rentowność sprzedaży.
• Mierniki odcinkowe: współczynniki wykorzystania pracy, współczynniki gospodarowania majątkiem trwałym, współczynniki wykorzystania
przedmiotów pracy, współczynniki rynku kapitałowego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L. Czechowski, Wielowymiarowa ocena
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 79.

Kondycja przedsiębiorstwa jest deﬁniowana jako pozycja podmiotu, w obszarach, które niewłaściwie zarządzane stanowią potencjalne zagrożenie dla
kontynuacji jego działalności, a sprawozdanie ﬁnansowe wskazywane jest jako
główne źródło informacji o niej3. Dane zawarte w sprawozdaniu ﬁnansowym
2

3

J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, Czynniki, modele, strategia, diagnoza,
PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 129.
Analiza ﬁnansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. L. Bednarskiego, T. Waśniewskiego. Tom 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 313-329.
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nie dają jednak pełnego obrazu kondycji przedsiębiorstwa, powinny być wsparte
innymi, zewnętrznymi informacjami4.
Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze jest ocena ﬁnansowa, oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. Jest ona niezbędna nie tylko do bieżącego zarządzania ﬁnansami
przedsiębiorstwa, ale również w procesach ich prywatyzacji, badania kondycji
ﬁnansowej oraz wyceny wartości majątku5.
W literaturze przedmiotu można także zauważyć tendencje do utożsamiania
ze sobą pojęć kondycji i sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstwa, do których oceny
stosowane powinny być kryteria takie jak: rentowność, płynność, ryzyko oraz
niezależność ﬁnansowa6.
Kolejnym przykładem sugerowanych mierników oceny kondycji podmiotu
jest badanie jej za pomocą: analizy płynności, rentowności, ryzyka (ﬁnansowego
i przedsiębiorstwa), potencjału rozwojowego, a także przeprowadzenie ratingu
kredytowego7. Jeszcze inną koncepcję doboru mierników pomiaru kondycji można zamknąć w zestawie składającym się z obszarów oceny takich jak: płynność,
zyskowność, zadłużenie, sprawność działania, rynkowa wartość akcji i kapitałów
podmiotu8.
W praktyce gospodarczej najczęstszym obszarem badania kondycji ekonomicznej jest zbiór jednostek organizacyjnych funkcjonujących w danej gospodarce.
Badania owych podmiotów są przeprowadzane w oparciu o kolejny rodzaj standardów, dotyczących pomiaru kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jest ona
mierzona zazwyczaj za pomocą podstawowych grup wskaźników ekonomicznoﬁnansowych9:
– rentowności,
– sprawności działania,
4

5

6

7

8
9

M. Nowak, Praktyczna ocena kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia,
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 11.
M. Sierpińska, D. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa 2004, s. 7.
W. Skoczylas, T. Waśniewski, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1998, nr 4, s. 58.
F.K. Kelly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001,
s. 30.
M. Sierpińska, D. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według…, op. cit., s. 7-13.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001, s. 230.

131

132

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
I. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOSOBY JEJ POMIARU

– płynności,
– zadłużenia,
– rynku kapitałowego.
Standardy odnoszące się do wybranych grup mierników ekonomiczno-ﬁnansowych mówią o pożądanych stanach dla konkretnych miar stosowanych w każdej
z wymienionych grup. Tak dla płynności standardem jest zachowanie wskaźnika
w odpowiednim przedziale, dla zadłużenia – właściwej struktury kapitału, dla
sprawności działania – odpowiedniego poziomu efektywności, a dla rentowności
– wygenerowanie optymalnej wysokości i wyznaczenie progu.
Uniwersalizacja zasad i wzorców pozwala na przeprowadzenie analiz porównawczych, będących podstawą podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze.
W gospodarce rynkowej występuje wiele czynników wpływających na stan
kondycji podmiotu gospodarczego. Mogą mieć one charakter zewnętrzny lub
wewnętrzny, a także oddziaływać na przedsiębiorstwo z różną siłą.
Czynnikami ilościowymi wpływającymi na kształtowanie kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych są natomiast zasoby10:
– materialne,
– ﬁnansowe,
– pracy.
Wzajemne relacje pomiędzy tymi zasobami determinują ogólną kondycję podmiotów, np. wzajemne relacje kosztów i wielkości sprzedaży decydują o wielkości
wyniku ﬁnansowego. Budowanie optymalnej struktury zasobów, a w szczególności
kapitałów, jest kluczowym czynnikiem zarządzania ﬁnansami w przedsiębiorstwach11. Wiąże się to z kosztem pozyskania źródeł ﬁnansowania działalności,
a w szczególności zarządzania wspominaną wcześniej płynnością ﬁnansową12.
Determinanty kondycji przedsiębiorstw wynikają z ich otoczenia, systemu gospodarczego, konkurencji oraz ich wnętrza. Czynniki zewnętrzne można podzielić
natomiast na: wynikające z makrootoczenia i mikrootoczenia podmiotu.
W zależności od przedsiębiorstwa ten sam czynnik może pozytywnie wpływać
na jej zmiany, bądź też doprowadzić do jej pogorszenia13.
10

11

12

13

E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń
2002, s. 55.
E. Brigham, L.C. Gapensky, Zarządzanie ﬁnansami. Tom II, PWE, Warszawa 2000,
s. 162.
J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie ﬁnansowe. Tom II, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998, s. 131.
M. Nowak, Praktyczna ocena kondycji…, op. cit., s. 600
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Rys. 2. Determinanty kondycji przedsiębiorstwa
DETERMINANTY
WYNIKAJĄCE Z:

MAKROOTOCZENIA

MIKROOTOCZENIA

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE KONDYCJĘ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
WNĘTRZA PODMIOTU
•
•

System polityczny.
System finansowy.
Zasady rachunkowości.
Czynniki makroekonomiczne: inflacja, rozwój
gospodarczy itp.
Regulacje prawne.
System podatkowy.
Specyfikacje branży.
Poziom konkurencji na rynku: siła przetargowa
dostawców i nabywców, otwartość rynku,
intensywność walki konkurencyjnej, substytuty.
Zasoby przedsiębiorstwa: rzeczowe
i finansowe, ludzkie, jakość systemu informacji,
kultura organizacyjna.
Image przedsiębiorstwa i jego pozycja na rynku.
Jakość procesów zarządczych.

RODZAJ RYZYKA

SYSTEMATYCZNE

SPECYFICZNE

SPECYFICZNE

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: E. Siemińska, Metody pomiaru... op. cit., s. 46-38.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na kondycję ekonomiczną podmiotu można zaliczyć14:
1. Koniunkturę gospodarczą, która podlega cyklicznym wahaniom o nieregularnej amplitudzie i sile wahań. Wpływa ona na wszelkie podmioty gospodarcze na rynku i może powodować zarówno poprawę, jak i pogorszenie się sytuacji przedsiębiorstwa.
2. Inﬂację15, powodującą spadek siły nabywczej pieniądza, co przekłada się
na wzrost ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom inﬂacji wpływa także
na poziom odsetek od kredytów, co może przełożyć się na spadek realnej wielkości kapitałów własnych podmiotu, jego należności oraz zasobów
pieniężnych. Inﬂacja przekłada się także na zniekształcenie rzeczywistego
obrazu procesów gospodarczych, wpływa na poziom rentowności oraz zadłużenia przedsiębiorstwa.
3. Politykę rządu, która wywiera decydujący wpływ na sytuację ﬁnansową
podmiotu, może oddziaływać na jego kondycję ekonomiczną. W sferze
14
15

E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji… op. cit., s. 46-48.
Inﬂacja – procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen i dóbr i usług w ciągu roku.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 18.
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regulacyjnej stwarza warunki organizacyjne dla życia gospodarczego, takie
jak polityka ﬁskalna czy pieniężna, przepisy prawne, zasady rachunkowości, kształtowania rynku kapitałowego itp.
4. Konkurencję w ujęciu branżowym, przedstawianą w postaci pięciu sił Portera. Są nimi: siła przetargowa nabywców, dostawców, groźba pojawienia
się substytutów i nowych konkurentów na rynku oraz konkurencja wewnątrz danego sektora16.
Faktyczny stan podmiotów uzależniony jest zatem także od koniunktury
gospodarczej. Uwarunkowania gospodarcze nie pozostają w bezruchu. Po rozwoju może nastąpić panika na giełdzie bądź gwałtowne załamanie. Ekspansja
gospodarcza ustępuje miejsca recesji. Zjawiska te mogą być wynikiem zmian cen,
stóp procentowych, poziomu zatrudnienia, i przyjmują nazwę cyklów koniunkturalnych17.
Każdy podmiot dotykany jest przez te same uwarunkowania rynkowe, dotyczące pozostałych podmiotów na tym samym obszarze. Jeżeli wzrastają płace,
do gospodarki dociera większa ilość pieniądza. Sytuacja taka spowoduje wzrost
cen, czyli inﬂację. Procesy zachodzące w otoczeniu jednostek organizacyjnych
wywołają w ich wnętrzu podobne zmiany, a przez to uwarunkują pewne trendy
w generowanych przez nie wynikach.
Czynniki wewnętrzne odgrywają równie ważną rolę w kształtowaniu kondycji
podmiotów gospodarczych. Mogą one mieć charakter jakościowy i ilościowy. Do
czynników jakościowych zalicza się18:
– jakość procesów zarządczych;
– jakość kadry kierowniczej;
– jakość systemu informacji, a w szczególności systemu ﬁnansowo-księgowego
oraz zarządzania organizacją;
– możliwość skutecznej kontroli przedsiębiorstwa;
– jakość posiadanych aktywów oraz technologii;
– pozycję na rynku;
– kulturę organizacyjną.
Szczególną rolę spośród wyżej wymienionych czynników pełnią systemy
informacyjne, bezpośrednio wpływające na jakość procesów podejmowania decy16

17
18

M. Walczak, Modele analizy ﬁnansowej i ich przydatność w warunkach polskich, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1999, nr 52, s. 30.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, op. cit., s. 223.
E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji…, op. cit., s. 53.
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zji. Pozwalają one na skuteczne zarządzanie inwestycjami, produkcją, logistyką,
kontaktami z klientami i kontrahentami, a także w efekcie końcowym wynikiem
ﬁnansowym. Informacja staje się determinantą sukcesu lub porażki przedsiębiorstwa, bowiem tradycyjne zasoby materialne, ludzkie czy ﬁnansowe z reguły są
łatwo dostępne na rynku, natomiast pozyskanie odpowiedniej jakości informacji
jest zarówno kosztowne, jak i utrudnione przez szum informacyjny, będący nieodłącznym elementem procesów gospodarczych19.
Wymienione czynniki (wartości nienamacalne podmiotu) stanowią również
determinanty wartości rynkowej podmiotu gospodarczego. Staje się ona zatem integralnym elementem badań kondycji ekonomiczno-ﬁnansowej przedsiębiorstw.
Współcześnie priorytetem jednostek gospodarczych jest zaspokajanie potrzeb
ich właścicieli. Oznacza to wymóg tworzenia i utrwalania wartości, a więc opracowania i adaptowania systemu zarządzania, który kładłby szczególny nacisk na
zaspokajanie ich potrzeb20. W związku z tym współczesne podmioty gospodarcze
szukają różnorodnych źródeł generowania wartości.
Kreacja wartości przedsiębiorstw jest procesem składającym się z trzech faz:
tworzenia, utrzymywania oraz realizacji wartości. Pierwszy z procesów – tworzenie
wartości – wiąże się z utrzymaniem przez przedsiębiorstwo zwrotu z kapitału na
poziomie wyższym niż koszt jego kapitału. Jest to zdolność do zaoferowania klientom wyrobu bądź usługi po cenie spełniającej warunek wypracowania dodatniego
zwrotu. Najczęściej proces ten prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
Jednak samo wytworzenie wartości nie jest wystarczające. Równie ważnym
procesem jest utrzymanie owej wartości tak, aby nie uległa zniszczeniu, zmarnotrawieniu.
Ostatnia faza (realizacja wartości) związana jest z realizacją wartości poprzez
kapitałową aprecjację akcji i wypłacane dywidendy. Ponadto istotną kwestią na
tym etapie jest poinformowanie rynku o wytworzonej wartości. Tylko te spółki,
które na czas dostarczają rynkowi wiarygodnych informacji, uznawane są za te
posiadające efektywny system zarządzania wartością 21.
Do osiągnięcia powyższych trzech celów prowadzą następujące elementy,
obecne w toku ciągłego kreowania wartości22:
19
20
21

22

Ibidem, s. 53.
C. Suszyński, Przedsiębiorstwo, zarządzanie, wartość, PWE, Warszawa 2007, s. 113.
A. Black, P. Wright, J.E. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 85-87.
Controlling w działalności przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 2004,
s. 334.
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– opracowywanie strategii;
– identyﬁkacja nośników wartości;
– obliczanie i ocena mierników kreowania wartości;
– monitorowanie i raportowanie;
– motywowanie;
– komunikacja.
Aby efektywnie kreować wartość podmiotu, należy posłużyć się odpowiednimi
miernikami kreowania wartości przedsiębiorstwa. Zostały one sklasyﬁkowane
w trzech grupach 23:
a) oparte na analizie dochodu rezydualnego:
– zysk ekonomiczny;
– ekonomiczna wartość dodana (EVA);
– rynkowa wartość dodana (MVA).
b) oparte na analizie przepływów pieniężnych:
– wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA);
– zwrot z inwestycji wyrażony w przepływach gotówki.
c) oparte na całkowitym zwrocie dla akcjonariuszy (TSR).
Zarządzanie wartością powstało w odpowiedzi na pojawiające się w praktyce
problemy związane z oddzieleniem własności od procesów zarządzania, a przez to
ze zjawiskiem rozbieżności celów kierownictwa przedsiębiorstwa oraz celów jego
właścicieli. Pomysł zarządzania skupionego na kreowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększanie rynkowej wartości przedsiębiorstwa oraz dochodu jego
właścicieli integruje koncepcje planowania strategicznego z szeroko stosowanymi
metodami wyceny24.
Wdrożenie VBM jest warunkiem niezbędnym dla polepszenia konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie
wartością wymaga ciągłych działań wzmacniających pozycję konkurencyjną także
na rynku pozyskiwania kapitałów, a więc działań ukierunkowanych na wzrost
wartości dla akcjonariuszy. Warunkiem efektywności takich działań jest zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji dla wszystkich grup inwestorów oraz
interesariuszy przedsiębiorstwa, także pracowników, klientów, a nawet społeczności lokalnych 25.
23
24

25

S. Marciniak, Controlling. Filozoﬁa i projektowanie, Diﬁn, Warszawa 2004, s. 172.
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, praca zbiorowa, red.
A. Herman, J. Bieliński, CEDEWU, Warszawa 2001, s. 7.
Ibidem, s. 13.
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W koncepcji VBM kluczowe miejsce zajmuje analiza ekonomicznej wartości
dodanej (ang. Economic Value Added – EVA), która jest próbą rozwiązania problemu związanego ze stworzeniem miernika skorelowanego z dobrem akcjonariuszy
(udziałowców), jak i odzwierciedla efekty działań podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwami 26.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania dotyczące systemu badań kondycji ekonomiczno-ﬁnansowej przedsiębiorstw, należałoby do podstawowej grupy
branych pod uwagę czynników dodać także szeroko rozumiane pojęcie wartości.
Może być ona rozumiana jako odzwierciedlenie realizowanych celów, w postaci
wypracowanej wartości rynkowej, czyli powiększonej o zasoby niematerialne
wartości księgowej podmiotu; czy też zgodnie z koncepcją EVA efekt podejmowanych przez właścicieli przedsiębiorstwa działań.
Wartość podmiotu stanowi zatem syntetyczny obraz procesów ekonomicznoﬁnansowych występujących w danym podmiocie. Jeżeli przeprowadzone zostaną
badania w postaci np. analizy przyczynowej, można będzie sprawnie zarządzać
podmiotem, tak, aby jego kondycja nie ulegała pogorszeniu, bądź stawała się
coraz lepsza.
Wartość przedsiębiorstwa z pewnością stanowi wyzwanie współczesnego
systemu badań kondycji ekonomiczno-ﬁnansowej podmiotów gospodarczych.
Świadczy o tym coraz szersze zastosowanie VBM w rozwijających się przedsiębiorstwach. Należy uznać, że zainteresowany badaniem kondycji powinien szczególnie zwrócić uwagę na wartość, ponieważ główne jej determinanty stanowią
podstawę wnioskowania o poziomie rozwoju, czy efektywności danego podmiotu.
Dzięki wartości rynkowej możliwe jest także uzyskanie przewagi konkurencyjnej
wobec innych jednostek gospodarczych. Można zatem stwierdzić, że rola wartości
podmiotów systematycznie rośnie i staje się coraz ważniejszym czynnikiem oceny
kondycji ekonomiczno-ﬁnansowej.

26

L. Bednarski, Analiza ﬁnansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 150.
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ROLE OF VALUE IN SYSTEM OF ESTIMATING ECONOMICAL
AND FINANCIAL SHAPE
Summary
The value of a company is getting more and more important aspect of its economical and ﬁnancial shape. Estimating economic eﬃciency becomes a base
of taking decisions in enterprises. It is composite process with many elements,
from the sight of economically – ﬁnancial shape of a company.
Value of a company presents synthetic image of many processes that take
place in it. Processes like growing income for its owners, processes of administration, including human recourses or estimating it’s growth towards other
companies – determine its value.
Many factors are usually taken under consideration while estimating shape or
eﬃciency of an enterprise. Usually they are divided into three groups: micro
surrounding, macro surrounding and inside factors of a company. While
taking under consideration macro features, mostly used of them are: political
and ﬁnancial system of economy, principles of accountancy, inﬂation or the
tax system. In micro surrounding most important factors are usually: level of
competition on market, substitutes or intensity of competitive battle.
The inside of a company is being measured by a group of indexes which
presents its actual state. Most popular of them are for example: return on
sales (ROS), current ratio (CR), earnings before deducting interest and taxes
(EBIT) or earnings per share (EPS). However, in past several years similar importance of indexes is turning towards those, related to VBA (value
based management), like: total shareholder return (TSR), market value added
(MVA) or economic value added (EVA).
Nowadays factors related with value base management, and immaterial values
of enterprises – eﬀect actual value of enterprise. Therefore, value becomes
an integral element in system which is estimating economical and ﬁnancial
shape of economic subjects.
In latest period value of enterprise has become a challenge for system of estimating its economical and ﬁnancial shape. It is possible to ascertain, that the
role of value systematically grows, and becomes one of the most important
factors in estimating subjects economical and ﬁnancial eﬃciency.
Translated by Aleksandra Szuścicka
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Małgorzata Dolińska

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie
Zmiany zachodzące w skali globalnej wskazują na ewolucję w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której następuje stały rozwój i wdrażanie innowacji
w przedsiębiorstwach. Jest to proces kapitałochłonny i czasochłonny, związany
z dużym ryzykiem.
Za poziom innowacyjności w kraju odpowiada państwo (rząd), między innymi przeznaczając środki ﬁnansowe na sferę badań i rozwoju (BiR) oraz stosując
odpowiednie instrumenty ﬁnansowe stymulujące przedsięwzięcia innowacyjne
przedsiębiorstw, zgodne z polityką gospodarczą rządu. Aktualnie w naszym kraju
innowacje w przeważającym stopniu są ﬁnansowane ze środków własnych przedsiębiorstw. Oznacza to potrzebę rozwoju instytucji, które pośredniczą w przekazywaniu funduszy unijnych, a także innych kredytowych i ﬁnansowych, które
są dostawcami kapitału, w tym wysokiego ryzyka (venture capital). Wielkości
i struktura nakładów na innowacje w kraju zostaną pokazane na przykładzie
województwa lubelskiego.
1. Polityka gospodarcza kraju w zakresie innowacji
Cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej
Strategii Spójności) dla Polski na lata 2007-2013 ukierunkowane są na wzrost gospodarczy i zatrudnienia w kraju, przy zachowaniu pełnej zgodności z celami jego
zrównoważonego rozwoju. Wśród programów operacyjnych służących realizacji
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założeń Narodowej Strategii Spójności najważniejszy dla aktywizacji sektora BiR
oraz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, regionów i całego kraju jest Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W ramach tego programu realizowane są następujące cele: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw; wzrost
konkurencyjności polskiej nauki; zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym;
zwiększenie udziału polskich innowacyjnych produktów na rynku międzynarodowym; tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. PO IG stanowi zasadnicze
ogniwo efektywnego wykorzystywania przez Polskę środków strukturalnych UE
w obszarze innowacji1.
PO IG stanowi istotny instrument realizacji Narodowej Strategii Spójności
w latach 2007-2013 i składa się z ośmiu priorytetów: (1) badania i rozwój nowoczesnych technologii, (2) infrastruktura sfery B+R, (3) kapitał dla innowacji,
(4) inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, (5) dyfuzja innowacji, (6) polska
gospodarka na rynku międzynarodowym, (7) budowa i rozwój społeczeństwa
informacyjnego oraz (8) pomoc techniczna 2.
Program ten koncentruje się przede wszystkim na projektach sieciowych,
wymagających współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami sfery B+R
w trakcie opracowywania, wdrażania i rozwoju innowacji w czasie. W tej sytuacji
postanowiono przeznaczyć część środków ﬁnansowych, przeznaczonych na realizację tego programu, na tworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych,
centrów transferu technologii, inkubatorów technologicznych, centrów innowacji
oraz centrów doskonałości i jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą na rzecz przedsiębiorstw. Ważnym obszarem działań w ramach 1. priorytetu
tego programu (badania i rozwój nowoczesnych technologii) jest wsparcie ﬁnansowe udziału polskich jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych (B+R) oraz
przedsiębiorstw w projektach badawczych 7. Programu Ramowego UE3.
Celem priorytetu – kapitał dla innowacji – jest stymulowanie powstawania
MŚP innowacyjnych i tworzenie warunków sprzyjających współpracy inwestorów
prywatnych z zakładającymi takie ﬁrmy. Priorytet – inwestycje w innowacyjne
1

2
3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 28 lipca 2006 r.; przyjęty
przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 r.
Ibidem.
J. Rymarczyk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w strukturze funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013, w: Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk,
B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, t. 2, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 271.
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przedsięwzięcia – koncentruje się na ﬁnansowaniu doradztwa i inwestycji w zakresie
wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach. Priorytet – dyfuzja innowacji
– zakłada wspieranie instytucji otoczenia przedsiębiorstw i tworzenia z nimi sieci
powiązań, w tym klastrów, w celu rozprzestrzeniania i rozwoju innowacji4.
Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać na rozwój swojej działalności innowacyjnej także środki udostępniane im w ramach priorytetu – polska gospodarka
na rynku międzynarodowym. Środki te mogą przeznaczać na badanie rynków
zagranicznych, promocję i sprzedaż produktów poza granicami kraju, poszukiwanie partnerów handlowych za granicą, wspólne inwestycje, realizacje kontraktów,
udziały w targach i wystawach z partnerami zagranicznymi. Ostatni z priorytetów
PO IG umożliwia przedsiębiorstwom informatyzację ich działalności z wykorzystaniem środków unijnych5.
2. Finansowanie innowacji
Można wyróżnić wewnętrzne i zewnętrzne źródła ﬁnansowania innowacji w przedsiębiorstwach. Wewnętrzne ﬁnansowanie działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw odbywa się z wykorzystaniem ich zasobów własnych, dostępnych
dzięki wewnętrznemu tworzeniu kapitału oraz wtórnemu dopływowi środków
ﬁnansowych. Zysk netto jest podstawowym źródłem ﬁnansowania rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw. Wtórny dopływ środków ﬁnansowych uzyskuje się
poprzez spieniężenie majątku rzeczowego lub ﬁnansowego (papiery wartościowe)
lub też jest on dokonywany z odpisów amortyzacyjnych6.
Kapitały własne w ﬁnansowaniu zewnętrznym można pozyskiwać dzięki nowym wkładom właścicieli (w spółce akcyjnej) lub udziałom wspólników (w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością), kolejnym emisjom akcji, obligacji, przyjęciu
nowych wspólników do ﬁrmy. Kapitały obce w ﬁnansowaniu zewnętrznym stają
się zobowiązaniami do zapłaty w określonym terminie i z określoną odpłatnością
(kredyt, pożyczka). Coraz bardziej rozpowszechnionymi źródłami ﬁnansowania
innowacji stają się leasing oraz franchising.
4

5
6

K. Szopik, Metody aktywizacji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Diﬁn,
Warszawa 2007, s. 334.
J. Rymarczyk, Małe i średnie..., op. cit., s. 275-276.
A. Kłopotek, Finansowanie ﬁrmy innowacyjnej, w: Zarządzanie ﬁrmą innowacyjną, red.
A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Diﬁn, Warszawa 2000, s. 131-136.
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Wsparcie ﬁnansowe innowacji ze środków pochodzących z budżetu państwa
i funduszy UE zapewniają następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej, Agencja Techniki i Technologii, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do instytucji wspierających ﬁnansowo przedsięwzięcia innowacyjne można również zaliczyć: Agencję Rozwoju Przemysłu,
Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa, Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych. Pożyczki na innowacje dla MŚP mogą być udzielane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości. Prace B+R mogą być także doﬁnansowywane z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych.
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), opracowanych
w odpowiednich województwach kraju na lata 2007-2013, środki na działalność
innowacyjną przedsiębiorstw są przyznawane w ramach priorytetów „Przedsiębiorczość i Innowacje” oraz „Infrastruktura Ekonomiczna”. Celem pierwszego
priorytetu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie dzięki innowacjom. Szansą na osiągnięcie tego celu są dotacje bezzwrotne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw, dotacje inwestycyjne dla istniejących małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), nakłady na badania i nowoczesne technologie
w strategicznych dla regionu dziedzinach oraz doradztwo ułatwiające wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw. Wsparcie ﬁnansowe dla MŚP ma na celu poprawę ich oferty produktowej i technologicznej. Dotacje przyznawane w ramach
priorytetu „Infrastruktura Ekonomiczna” są przeznaczane na tworzenie nowych
funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, które ułatwią przedsiębiorcom
korzystanie z zewnętrznych oraz funkcjonujących poza bankiem źródeł ﬁnansowania inwestycji, a także ﬁnansowanie projektów dotyczących powstawania
laboratoriów badawczych uczelni i jednostek naukowych. Odbiorcami przeprowadzanych w nich badań są przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem nowych
rozwiązań technologicznych, zaawansowanych programów komputerowych oraz
usług teleinformatycznych. Zgodnie z wytycznymi tego priorytetu środki są przeznaczane również na rozwój infrastruktury, zakup niezbędnego wyposażenia oraz
poprawę dostępności i jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu7.
W priorytecie tym skoncentrowano się na wsparciu rozwoju organizacji sieciowych (klastrów, parków przemysłowych, naukowo-technologicznych ze sferą
7

Wiadomości Europejskie Województwa Lubelskiego, nr 2, kwiecień 2008, s. 13.
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B+R, w tym w zaawansowanych technologicznie sektorach), wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami B+R, tworzeniu niepublicznej sfery B+R,
wsparciu instytucjonalnym i prawnym w zakresie komercjalizacji wyników prac
badawczych (szczególnie dla MŚP), upowszechnieniu technologii informacyjnokomunikacyjnych8.
W ﬁnansowaniu innowacji uczestniczą fundusze inwestycyjne, zarządzające
kapitałem pozyskanym od inwestorów i dokonujące inwestycji w spółki niepubliczne, określane ogólnie jako fundusze private equity (PE). W ramach funduszy
PE wyróżniamy grupę funduszy inwestujących w spółki potrzebujące kapitału
w celu ﬁnansowania ich rozwoju – są to fundusze venture capital (VC). Podstawowym celem inwestowania w przedsięwzięcia innowacyjne ﬁrmy przy pomocy
VC jest zysk wynikający z przyrostu jej wartości. Przyrost wartości ﬁrmy wynika
z osiągnięcia przez nią sukcesu rynkowego w wyniku komercjalizacji innowacji
i pozytywnego przyjęcia ich na rynku. Dodatkową korzyścią dla ﬁrmy, wynikającą
z ﬁnansowania przez venture capital, jest doradztwo i pomoc inwestora w zarządzaniu ﬁrmą czy sprzedaży innowacji. Przekazuje on ﬁrmie oprócz pieniędzy
także wiedzę, doświadczenie i możliwość skorzystania z posiadanych przez niego
kontaktów rynkowych9.
Zadaniem Narodowego Funduszu Kapitałowego (ustanowionego w 2005 roku)
jest zapewnienie początkowego ﬁnansowania dla funduszy venture capital, które
wyspecjalizują się w zakresie wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych w kraju.
Fundusz podlega Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który statutowo zajmuje
się zarządzaniem instrumentami wsparcia o charakterze ﬁnansowym10.
Fundusze seed oraz early stage – klasyﬁkowane w grupie funduszy VC – inwestują w projekty komercjalizacji wyników badań naukowych, spółki rozpoczynające
swoją działalność (starts-ups) oraz spółki będące we wczesnym etapie swojego
rozwoju (early stage).
W ﬁnansowaniu innowacji mogą także brać udział przedsiębiorcy / grupy osób
działające jako tzw. Aniołowie Biznesu. Angażują się oni osobiście w zarządzanie
ﬁrmą nawet na okres kilku lat, oczekując odpowiednio wysokiej stopy zwrotu od
8

R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, w: Mechanizmy i obszary
przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Diﬁn, Warszawa 2007, s. 324.
9
A. Kłopotek, Finansowanie..., op. cit., s. 131.
10
M. Gomułka, Zmiany prawne i instytucjonalne w narodowym Systemie Innowacyjnym Polski,
w: Polska – raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2006, s. 163.
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zainwestowanego kapitału. Często doświadczenie, reputacja, kontakty rynkowe
i rady inwestorów stanowią dla takiej ﬁrmy największą wartość dodaną. Spółki
takie jak Wittchen, Merlin.pl to przykłady polskich przedsiębiorstw, które uzyskały ﬁnansowanie ze strony Aniołów Biznesu działających w Polsce11.
Celem polityki innowacyjnej państwa jest także stymulowanie przedsiębiorstw
do większego ich zaangażowania w budowanie i ﬁnansowanie sfery B+R poprzez
wdrożenie takich rozwiązań, jak: zachęty podatkowe, kredy technologiczne, ulgi
i zwolnienia podatkowe, przyspieszona amortyzacja, odpowiednie rozwiązania
organizacyjne. Jeżeli przedsiębiorstwo zakupi technologię od jednostki naukowej (np. uczelni) lub centrum B+R, to część kosztów tego zakupu może sobie
odliczyć od podstawy opodatkowania. Przedsiębiorstwo prowadzące intensywne
prace B+R może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), jeżeli co
najmniej 50% jego przychodów pochodzi ze sprzedaży wyników jego badań lub
prac rozwojowych (przy czym przychody ﬁrmy w ciągu roku muszą wynosić minimum 800 000 euro). Status CBR przynosi korzyści ﬁnansowe przedsiębiorstwu
(zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży wyników prac B+R) oraz jego
klientom (odliczenia części kosztów zakupu od podstawy opodatkowania). Celem
tworzenia CBR jest pobudzenie rynku prywatnego transferu technologii z nauki
do gospodarki. Ta zachęta jest także skierowana do zagranicznych korporacji, aby
zdecydowały się na lokowanie w Polsce swojego zaplecza B+R12.
Na świecie międzynarodowi inwestorzy korporacyjni odgrywają istotną rolę
w ﬁnansowaniu rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, gdyż swoją strategię B+R
realizują częściowo poprzez obejmowanie udziałów w spółkach, które pracują
nad produktami komplementarnymi lub wręcz kluczowymi dla ich podstawowej
działalności. Aktualnie wśród polskich przedsiębiorstw rośnie zainteresowanie
takimi przedsięwzięciami, np. w branży IT (Computerland, Prokom), farmaceutycznej (Polpharma), kosmetycznej (Eris), gdzie strategię B+R realizuje się również
w ramach współpracy z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi i B+R13.
11

12

13

S. Janik, Aniołowie biznesu (business angels) oraz fundusze venture capital (VC) jako źródła
ﬁnansowania rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, Klub Przedsiębiorcy Innowacyjnego,
seminaria 2006, materiały konferencyjne, Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, grudzień
2006, s. 13-14.
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2007, s. 108-110; Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 179, poz. 1484), z dn. 12 maja 2006 roku
(Dz.U. Nr 107, poz. 723).
S. Janik, Aniołowie biznesu (business angels) oraz..., op. cit., s. 14.
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Najważniejszym mechanizmem ﬁnansowania badań i rozwoju w obszarze techniki/technologii na szczeblu Unii Europejskiej jest 7. Program Ramowy UE. Jest on
skierowany nie tylko do jednostek naukowo-badawczych, ale także MŚP. Proponowane w ramach tego programu wsparcie do 75% kosztów przedsięwzięć innowacyjnych dotyczy grup MŚP lub ich stowarzyszeń, które rozwiązują wspólne problemy
technologiczne. W projekcie muszą uczestniczyć minimum trzy MŚP bądź trzy
stowarzyszenia, z trzech różnych krajów. Budżet projektu w pierwszym przypadku
wynosi od 0,5 do 1,5 mln euro, a w drugim od 1,5 mln do 4 mln euro14.
3. Finansowanie innowacji w kraju i województwie lubelskim
Na realizację PO IG w latach 2007-2013 przeznaczono w kraju 8,24 mld euro,
tj. 12,3% z całej kwoty 67,3 mld euro środków unijnych, jakie zostały przydzielone
w ramach Narodowej Strategii Spójności na realizację wszystkich jej programów
operacyjnych (tj. PO Infrastruktura i Środowisko, PO IG, PO Kapitał Ludzki,
PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Europejska Współpraca Terytorialna, PO
Pomoc Techniczna, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych)15.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013 realizowane są inwestycje wspierające rozwój
regionu, o wartości 1,156 mld euro. Środki te są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i innowacji, infrastruktury ekonomicznej, transportu, środowiska,
kultury i turystyki oraz infrastruktury społecznej i współpracy międzyregionalnej.
Jednym z najważniejszych celów RPO WL jest rozwój przedsiębiorczości i innowacji, realizowany przede wszystkim w ramach priorytetu „Przedsiębiorczość
i Innowacje”, którego celem jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw
działających w regionie przez wsparcie czynników ułatwiających ich powstawanie
i rozwój technologiczny. Umożliwienie przedsiębiorstwom zwiększenia wykorzystania wyników prac badawczych, patentów itp. wpłynie korzystnie na ich
konkurencyjność na rynku. Planowana zmiana struktury gospodarczej regionu
jest związana z budowaniem podstaw gospodarki opartej na wiedzy16.
Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia RPO WL 2007-2013 jest sektor
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, które stanowią 99,8% ogólnej liczby
przedsiębiorstw w gospodarce). Szacuje się, że wśród zarejestrowanych w wo14
15
16

J. Rymarczyk, Małe i średnie przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 280.
Ibidem, s. 275.
Wiadomości Europejskie Województwa Lubelskiego, nr 1/2008, styczeń, s. 2.
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jewództwie podmiotów gospodarczych ponad 95% to mikro – i małe przedsiębiorstwa. Jedną z głównych słabości sektora MŚP w województwie lubelskim jest
niższy w porównaniu ze średnią w kraju poziom nakładów inwestycyjnych na ich
rozwój. Rozwój przedsiębiorstw w regionie jest również utrudniony ze względu
na braki w systemie wsparcia przedsiębiorczości, a także słabo rozwinięty system
transferu innowacji i technologii. W związku z tym jednym ze strategicznych
działań w regionie jest wsparcie ﬁnansowe dla przedsiębiorstw, które przyczyni
się do wzrostu poziomu ich innowacyjności. W ramach RPO WL opracowano
zasady przyznawania dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Na działania realizowane w ramach dwóch osi
priorytetowych RPO WL „Przedsiębiorczość i Innowacje” oraz „Infrastruktura
Ekonomiczna” przeznaczono 317,86 mln euro17.
Jednym z głównych wyznaczników potencjału B+R regionu jest wielkość
nakładów na sferę B+R i ich udział w ﬁnansowaniu krajowym. W strukturze
nakładów wydatkowanych na B+R w województwie lubelskim, podobnie jak
w kraju, największa część środków (ponad 38%) jest przeznaczana na badania
podstawowe, zaś najmniej (tj. niecałe 28%) na prace rozwojowe. W Polsce przeważająca część (57,5%) nakładów na działalność B+R pochodzi z budżetu państwa.
W roku 2003 i 2004 w relacji do PKB nakłady na sferę B+R w Polsce osiągnęły
zaledwie 0,56%, w 2005 r. odpowiednio 0,57% (wówczas średnia dla UE wynosiła
1,85%). W tym roku w województwie lubelskim na B+R przeznaczono 0,47%
wytwarzanego w nim PKB18.
Nakłady na B+R (wskaźnik GERD) w województwie lubelskim pozostawały
od 1998 r. do 2003 r. prawie na niezmienionym poziomie i oscylowały wokół
140 mln zł. Dopiero w 2004 r. wydatki zaczęły rosnąć bardziej zdecydowanie
i w 2005 r. osiągnęły 183 mln zł. W województwie lubelskim nakłady na działalność B+R stanowiły w latach 2005 oraz 2006 ok. 3% całkowitych nakładów
na działalność B+R ponoszonych w naszym kraju, przy czym środki z budżetu
państwa stanowiły odpowiednio 69,0%; pochodzące z podmiotów gospodarczych
18,3%; placówek PAN i jednostek B+R 3,0% oraz organizacji międzynarodowych
i instytucji zagranicznych, w tym z funduszy unijnych 6,2%19. Aktualna struktura
17
18

19

Ibidem, s. 13.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Lubelskiego, dokument przyjęty przez Komisję Europejską
w dn. 2.10.2007 r., s. 28-29.
Rocznik statystyczny województw 2007, GUS, Warszawa 2007 (dane dotyczą 2006 r.).
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nakładów na działalność B+R w kraju, a szczególnie w województwie lubelskim,
znacząco odbiega od zaleceń UE, według których ponad 60% nakładów na tę
działalność powinny stanowić źródła pozabudżetowe.
W Polsce struktura nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle przedstawia się następująco (dane z 2006 r.): 58,8% z nich jest przeznaczane na maszyny,
urządzenia, narzędzia i środki transportu; odpowiednio 22,8% – na budynki
i budowle; 9,5% – na działalność B+R; 2,8% – na marketing nowych lub istotnie
ulepszonych produktów; 2,0% – na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw; 0,3% – na szkolenia związane z działalnością innowacyjną. Wydatki
na działalność innowacyjną w województwie lubelskim stanowią 3,2% całości
nakładów ponoszonych w skali naszego kraju. Natomiast struktura tych wydatków w województwie lubelskim wygląda następująco: 50,0% z nich to wydatki
na maszyny, urządzenia, narzędzia i środki transportu; odpowiednio 40,0% – na
budynki i budowle; 7,4% – na B+R; 0,6% – na marketing nowych lub istotnie ulepszonych produktów; 0,4% – na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji
i praw; 0,1% – na szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną 20.
Wynik ten świadczy o słabo rozwiniętym rynku innowacji i niewielkiej ofercie
podażowej ze strony ośrodków B+R w kraju i regionie lubelskim. W najbliższych
latach nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną powinny wzrastać
zgodnie z priorytetami PO IG.
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach województwa
lubelskiego stanowią ok. 22% ogólnej puli środków przeznaczanych przez nie
na inwestycje. Pod względem ilości przedsiębiorstw inwestujących w innowacje,
województwo zajmuje 10 miejsce w kraju. Udział przedsiębiorstw przemysłowych
ponoszących nakłady na innowacje wykazuje w województwie od kilku lat tendencję wzrostową i w 2005 roku wyniósł 43% (6. miejsce w kraju)21.
Nieco ponad 65% nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w województwie lubelskim pochodzi z ich środków własnych, wobec 72% w kraju.
Natomiast niewielki udział w ﬁnansowaniu innowacji mają: kredyty bankowe
7%, środki publiczne państwa 1,7% oraz instytucje zagraniczne 0,3%22. Należy
oczekiwać, że struktura ﬁnansowania innowacji w przedsiębiorstwach będzie się
20
21

22

Ibidem.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Lubelskiego, dokument przyjęty przez Komisję Europejską
w dn. 2.10.2007 r., s. 25.
Ibidem, s. 26.
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zmieniać w najbliższych latach na korzyść zewnętrznych źródeł ﬁnansowania,
w tym wykorzystujących fundusze unijne.
Podsumowanie
Coraz częściej innowacje stają się źródłem sukcesu ekonomicznego gospodarki kraju, stąd priorytetem polityki gospodarczej państwa na lata 2007-2013 jest
wzrost nakładów na BiR oraz działalność innowacyjną przedsiębiorstw. W kraju
przedsiębiorstwa mają dostęp do wielu źródeł ﬁnansowania swojej działalności
innowacyjnej. Aktualnie przeważają wśród nich środki własne przedsiębiorstw.
W najbliższych latach struktura ﬁnansowania innowacji w przedsiębiorstwach powinna zmienić się zgodnie z założeniami PO IG na korzyść środków publicznych
państwa, funduszy unijnych oraz nowoczesnych form ich ﬁnansowania, takich
jak venture capital czy Aniołowie Biznesu.

(Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2009 jako projekt badawczy).

MAŁGORZATA DOLIŃSKA
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

SOURCES OF ENTERPRISE INNOVATION ACTIVITY FINANCING

Summary
The aim of the economic European Community and Polish policy is to support research & development sector growth and innovative enterprise activity
development. This development is ﬁnanced by Polish enterprises, our country
government and with help of EU funds, and also other forms of innovative
ﬁrms ﬁnancing as suitable loans, and venture capital. Size and structure of
expenditures on innovations in our country and the Lubelskie region are
presented in this paper.
Translated by Małgorzata Dolińska
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Beata Domańska-Szaruga

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MŚP
A DEFORMACJE W INWESTOWANIU

Wprowadzenie
Niebagatelny wpływ na strategie oraz sposób prowadzenia biznesu wywarł
w ostatnich latach system zarządzania zorientowany na wzrost wartości ﬁrmy dla
jej właścicieli. Zgodnie z tym systemem maksymalizacja wartości ﬁrmy i stałe,
długoterminowe pomnażanie bogactwa jej udziałowców jest głównym celem
przedsiębiorstwa, zaś jednym z najważniejszych zadań dyrektorów ﬁnansowych
okazują się decyzje dotyczące sposobu ﬁnansowania ﬁrmy, w szczególności zaś
ﬁnansowania jej przedsięwzięć inwestycyjnych. Ten istotny problem polityki ﬁnansowej dotyczy wyboru takiej struktury kapitałowej, aby minimalizując koszt
kapitału, maksymalizować wartość ﬁrmy.
Powyższe reﬂeksje skłoniły autorkę opracowania do analizy problematyki
ﬁnansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzone od roku
2005 badania koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach barier działalności inwestycyjnej, właściwej struktury ﬁnansowania inwestycji oraz na problemach pozyskiwania zewnętrznych źródeł ﬁnansowania, głównie zaś kredytów
bankowych. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania zostaną w nim
zaprezentowane tylko wybrane aspekty zarysowanej powyżej tematyki oraz niektóre wnioski wynikające z badań własnych autorki.
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1. Optymalna struktura źródeł finansowania – zagadnienia podstawowe
Kluczową rolę w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem odgrywają decyzje ﬁnansowe, które tworzą spójny proces składający się z decyzji długofalowych oraz decyzji operacyjnych. Decyzje ﬁnansowe w przedsiębiorstwie
obejmują1:
– pozyskiwanie kapitałów – ﬁnansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej,
– inwestowanie zgromadzonych kapitałów w różnego rodzaju przedsięwzięcia,
– zarządzanie kapitałem pracującym – sterowanie aktywami obrotowymi
i zobowiązaniami bieżącymi.
Wszystkie z powyższych procesów stanowią duże wyzwanie dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, lecz z punktu widzenia przedsiębiorstw małych
i średnich, przede wszystkim zaś ze względu na bariery ﬁnansowe odczuwane
przez ten sektor, szczególnie ważny wydaje się proces pozyskiwania kapitałów.
Proces ten obejmuje wszystkie przedsięwzięcia w ﬁrmie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał oraz służą kształtowaniu racjonalnej struktury źródeł ﬁnansowania w konkretnych warunkach rynkowych2.
Struktura kapitału kształtowana jest pod wpływem wielu czynników. Najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, sytuacja
ﬁnansowa danej ﬁrmy, stan gospodarki, poziom rozwoju rynku ﬁnansowego
i jego segmentów3. Duże znaczenie należy przypisać również wielkości przedsiębiorstwa, bowiem od tego w znacznej mierze zależą możliwości pozyskiwania
kapitałów. Decyzje dotyczące kształtowania struktury kapitału powinny minimalizować jego koszt, uwzględniać konieczność zachowania płynności ﬁnansowej,
zapewniać korzystny wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa
(efekt dźwigni ﬁnansowej), a w konsekwencji także na maksymalizację wartości
przedsiębiorstwa4. Uznaje się powszechnie, iż ﬁnansowanie kapitałem własnym
1

2

3

4

A. Skowronek-Mielczarek, Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 1999, s. 68.
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła ﬁnansowania, C.H. Beck,
Warszawa 2003, s. 17.
J. Ickiewicz, Zasilanie ﬁnansowe przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000, s. 69.
E. Orechwa-Maliszewska, Źródła ﬁnansowania działalności małych przedsiębiorstw – wybrane problemy, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red.
E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 100.
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jest ograniczone do pewnego poziomu, natomiast racjonalne zadłużenie prowadzi
do zrównoważonego rozwoju. Wsparcie ﬁnansowania rozwoju ﬁrmy kapitałem
obcym powinno być więc wsparciem kontrolowanym, zapewniającym utrzymanie
bezpiecznej struktury kapitałowej5. Rzeczywistość okazuje się jednak inna. Przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła ﬁnansowania, a nadmierne samoﬁnansowanie procesów inwestycyjnych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
W literaturze wskazuje się, że wpływ na skłonność do ﬁnansowania działalności kapitałem własnym ma niechęć przedsiębiorców (szczególnie mikroprzedsiębiorców) do zadłużania. Niechęć ta wynika z przyczyn ekonomicznych
(zaciąganie długu wiąże się z kosztem jego obsługi) i socjokulturowych (system
wartości przedsiębiorców przywiązujących dużą wagę do zachowania możliwie
największej suwerenności)6.
Na podkreślenie w niniejszych rozważaniach zasługuje bezsprzecznie fakt, iż
optymalne określenie struktury kapitału, czyli odpowiednie dostosowanie źródeł
i form ﬁnansowania do sytuacji rynkowej i wewnętrznej przedsiębiorstwa jest
istotnym czynnikiem wpływającym na maksymalizację wartości ﬁrmy. Odpowiednio ukształtowana relacja między kapitałami własnymi i obcymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie przyczynia się mianowicie do wzrostu korzyści
dla jego właścicieli, czyli wzrostu rentowności zaangażowanych kapitałów poprzez
wykorzystanie pozytywnego efektu mechanizmu dźwigni ﬁnansowej. Efekt dźwigni ﬁnansowej polega na tym, że dzięki zaangażowaniu kapitału obcego wzrasta
rentowność ﬁrmy (obserwuje się wzrost rentowności kapitałów własnych ponad
wartość rentowności kapitałów całkowitych) pod warunkiem, iż koszty pozyskania długu są niższe niż koszty zaangażowania własnego kapitału7. Dodatkowo
na mniejszy koszt długu w stosunku do kosztu kapitału własnego wpływa efekt
osłony podatkowej polegający na tym, iż koszty odsetek zmniejszają podstawę do
opodatkowania podatkiem dochodowym w przedsiębiorstwie. Mimo pozytywnych efektów, które niesie ze sobą wykorzystanie kapitałów obcych w procesie
ﬁnansowania przedsiębiorstwa, autorka niniejszego opracowania jest daleka od
5

6

7

A. Kopczuk, Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przedsiębiorstwa, w:
Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 93.
Zob. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001, s. 52-53.
Zob. V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1995,
s. 145.
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gloryﬁkowania znaczenia kapitałów obcych kosztem kapitałów własnych. Jest
bowiem prawidłowością, iż to kapitał własny stanowi główne źródło ﬁnansowania
działalności ﬁrm. Korzystanie z kapitału własnego oznacza bowiem stabilizację
ﬁnansową przedsiębiorstwa i jego ekonomiczną suwerenność, ale faktem jest
również, że korzystanie tylko i wyłącznie z kapitałów własnych nie pozwala na
wykorzystanie pozytywnego efektu dźwigni ﬁnansowej.
Poruszając problematykę dźwigni ﬁnansowej, należy zwrócić również uwagę
na granice wykorzystania tego mechanizmu. Wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa,
pomimo możliwości poprawy rentowności, zwiększa ryzyko jego ﬁnansowania,
co w rezultacie ogranicza zaufanie kapitałodawcy do tej jednostki gospodarczej.
Zwiększone ryzyko ﬁnansowania może zaś doprowadzić do odmowy wspierania
ﬁnansowego lub podwyższenia premii (oprocentowania) pobieranej od ryzyka
związanego z ﬁnansowaniem nadmiernie zadłużonej jednostki gospodarczej.
Ponadto w małym i średnim przedsiębiorstwie stosowanie dźwigni ﬁnansowej
napotyka istotną barierę. Jest nią trudniejszy niż w przypadku dużego przedsiębiorstwa dostęp do obcych źródeł ﬁnansowania, w tym do kredytu bankowego,
który w przypadku ograniczonych środków własnych stanowi dla wielu ﬁrm
podstawową szansę realizowania inwestycji.
2. Źródła finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie lubelskim – wyniki badań empirycznych
Umacnianie i powiększanie rynkowej pozycji przedsiębiorstw w dużej mierze
zależy od realizowanych przez nie przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsięwzięcia
te wymagają zaangażowania znacznych zasobów kapitałowych, które pochodzić
mogą ze źródeł własnych oraz z dostępnych źródeł zewnętrznych. Dostęp do
źródeł ﬁnansowania determinuje dalszy rozwój ﬁrmy i wpływa na inicjowanie
kolejnych przedsięwzięć. Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają wiele barier
utrudniających procesy inwestycyjne oraz ograniczających ich możliwości w zakresie pozyskania kapitału inwestycyjnego.
Celem badań empirycznych dotyczących źródeł ﬁnansowania działalności
inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego było
uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie są główne źródła ﬁnansowania realizowanych inwestycji oraz jakie źródła ﬁnansowania inwestycji preferują
ﬁrmy z sektora MŚP?
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Województwo lubelskie charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów
nakładów inwestycyjnych przypadających na jedno przedsiębiorstwo. Wiąże się to
bezpośrednio z niskimi dochodami małych i średnich ﬁrm w tym województwie,
a szczególnie ﬁrm mikro, które stanowią około 95% populacji przedsiębiorstw.
Właściciele przedsiębiorstw mogą przeznaczyć na inwestycje określoną część
dochodów po zaspokojeniu przynajmniej podstawowych potrzeb konsumpcyjnych
własnych i swoich rodzin8.
Ankietowani przedsiębiorcy w województwie lubelskim najczęściej wskazują
na brak kapitałów własnych (71%), wysokie koszty inwestycji (67%) oraz trudności w uzyskaniu kredytu (48%) jako podstawowe bariery utrudniające procesy
inwestycyjne, przy czym aż 49% respondentów brak środków własnych uważa
za barierę najważniejszą. 19% ankietowanych za najistotniejszą barierę uznaje
trudności w pozyskaniu kredytu (rys. 1). Bariery związane z brakiem kapitału
własnego i obcego (z reguły trudności w uzyskaniu kredytu) są ze sobą powiązane,
ponieważ w wielu przypadkach ﬁnansowanie inwestycji przez bank uzależnione
jest od wysokości wkładu własnego inwestora.
Rys. 1. Bariery utrudniające procesy inwestycyjne wg ankietowanych MŚP

Objaśnienia:
1 – brak kapitałów własnych
2 – wysokie koszty inwestycji
3 – trudności w pozyskaniu kredytów
4 – długotrwałe procedury uzyskania zgody na inwestycje
5 – brak rozwiązań podatkowych stymulujących inwestycje
6 – małe wsparcie ze strony samorządu dla inwestujących firm
7 – spadek koniunktury
Źródło: badania własne.
8

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, red.
S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 47-49.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubelskim najczęściej inwestują w środki transportu (58% badanych ﬁrm), informatykę (44%) oraz nieruchomości (40%). Niewielki odsetek przedsiębiorstw inwestujących w nowe linie
technologiczne (6%) oraz patenty i licencje (4%) nie pozwala optymistycznie ocenić
struktury inwestycji sektora MŚP w regionie lubelskim pod kątem jego potencjału
rozwojowego. Innowacyjność przemysłu województwa lubelskiego na tle innych
regionów kraju jest obecnie dość niska, a w działach niskiej techniki wytwarza się
więcej wyrobów niż w innych regionach kraju. Przedstawione powyżej wyniki badań nie są dobrą prognozą wzrostu uprzemysłowienia województwa lubelskiego.
Zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorstw ﬁnansuje swe inwestycje ze środków własnych. Samoﬁnansowanie deklaruje 91% badanych ﬁrm, przy
czym 81% sytuowało to źródło ﬁnansowania na pierwszym miejscu (rys. 2).
Rys. 2. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w ankietowanych MŚP

Objaśnienia:
1 – kapitały własne
2 – kredyty bankowe
3 – leasing
4 – pożyczki pozabankowe
5 – dotacje, środki z UE
Źródło: badania własne.

Deklarowane przez respondentów samoﬁnansowanie inwestycji utrwala dotychczasowy potencjał małych i średnich przedsiębiorstw – inwestują podmioty
posiadające środki, a nie te, które mają najlepsze szanse rozwojowe. Odraczane
są terminy podejmowania inwestycji i wydłuża się czas ich realizacji, gdyż najpierw przedsiębiorstwa muszą zgromadzić fundusze. Takie powolne i cykliczne
inwestowanie może w różny sposób ograniczać szanse rozwojowe poszczególnych
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przedsiębiorstw, a nawet całego regionu. Deformacje w inwestowaniu bardzo często stanowią poważną przeszkodę w dynamizowaniu wzrostu i rozwoju ﬁrm oraz
przezwyciężaniu biedy w regionach słabo rozwiniętych. Badane przedsiębiorstwa
preferują jednak ﬁnansowanie inwestycji ze środków własnych (rys. 3) przede
wszystkim ze względu na koszt pozyskania zewnętrznych źródeł ﬁnansowania.
Rys. 3. Preferowane źródła finansowania wg badanych firm

Objaśnienia:
1 – kapitały własne
2 – kredyty bankowe
3 – dotacje, środki z UE
4 – leasing
5 – pożyczki pozabankowe
6 – środki z krajowych funduszy wspierających rozwój MŚP
Źródło: badania własne.

29,3% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw w województwie
lubelskim zdecydowanych jest rozpocząć znaczące (w stosunku do posiadanych
aktywów) inwestycje w ciągu najbliższych 2 lat, natomiast 38,6% nie planuje
większych inwestycji. Przyczyną niskiej aktywności inwestycyjnej badanych ﬁrm
są omówione wcześniej bariery inwestycyjne.
61% respondentów planowane inwestycje zamierza ﬁnansować ze środków
własnych, natomiast 48% zamierza wnioskować o kredyt bankowy (rys. 4), co nie
oznacza, iż taki odsetek respondentów kredyt otrzyma. Jak wykazują badania, brak
zdolności kredytowej wielu kredytobiorców (w ocenie banków), restrykcyjność
prowadzonej przez banki polityki kredytowej, czego przejawem są konserwatywne
wymogi w zakresie zabezpieczenia kredytów, jak również wymagany przez banki
zakres informacji ekonomiczno-ﬁnansowej dostarczanej przez kredytobiorców są
najczęstszą przyczyną odmowy kredytowania przez bank.
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Rys. 4. Planowane źródła finansowania inwestycji

Objaśnienia:
1 – kapitały własne
2 – kredyt bankowy
3 – leasing
4 – środki unijne
5 – inne
Źródło: badania własne.

Fakt występowania nadmiernego samoﬁnansowania procesów inwestycyjnych
sektora MŚP potwierdzają również badania przeprowadzone przez Narodowy
Bank Polski. Według tych badań przedsiębiorstwa ﬁnansują swoje inwestycje
głównie środkami własnymi. Blisko 50% inwestorów rozpoczynających inwestycje
deklaruje ich ﬁnansowanie głównie ze środków własnych. Drugą formą i zarazem
podstawowym rodzajem kapitału obcego jest kredyt bankowy. Według badań
NBP 29% ﬁrm zamierza ﬁnansować inwestycje kredytem bankowym.
Finansowanie inwestycji środkami własnymi wykazywało w latach 2003-2006 tendencję malejącą. Od początku 2007 r. obserwuje się jednak wzrost
udziału samoﬁnansowania działalności inwestycyjnej przy jednoczesnym spadku
udziału kredytu bankowego. Jest to zjawisko spójne z danymi statystyki bankowej, według których w 2007 r. dynamika udzielanych przedsiębiorstwom
kredytów na inwestycje przestała rosnąć. Natomiast szybciej niż kredyty inwestycyjne rosną środki przedsiębiorstw zdeponowane na rachunkach bankowych,
co świadczy o tym, że przedsiębiorstwa dysponują coraz lepszymi możliwościami
samoﬁnansowania swej działalności9.
9

Informacja o kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury
w III kw. 2007, NBP, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, s. 33;
Informacja o kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury
w III kw. 2007, NBP, Instytut Ekonomiczny, kwiecień 2008, s. 29.

BEATA DOMAŃSKA-SZARUGA
ŹRÓDŁA FI NANSOWANIA INWESTYCJI MŚP A DEFORMACJE W INWESTOWANIU

Analizując problem deformacji w inwestowaniu zaznaczyć należy, iż traktowanie środków własnych przedsiębiorstwa jako głównego źródła ﬁnansowania
inwestycji nie jest polską specyﬁką. Preferowanie wewnętrznych źródeł ﬁnansowania przez przedsiębiorstwo jest zgodne z tzw. teorią hierarchii10 i nie jest
zjawiskiem „patologicznym”. Problem deformacji pojawia się natomiast wtedy,
gdy przedsiębiorstwa wstrzymują się od inwestowania, gdyż nie dysponują wystarczającym kapitałem własnym, zaś pozyskanie obcych źródeł napotyka na
liczne bariery. W wielu wypadkach wysokość posiadanych środków własnych nie
zapewnia jednak właściwego poziomu płynności ﬁnansowej, a tym bardziej nie
jest wystarczająca do sﬁnansowania potrzeb inwestycyjnych.
Rys. 5. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a struktura finansowania
planowanych inwestycji

Źródło: badania własne.

Powyższe rozważania znajdują potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach
empirycznych. Spośród ﬁrm planujących rozpoczęcie nowych projektów inwestycyjnych 76% respondentów ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako przynajmniej
dobrą, a pozostałe 24% jako przeciętną. W tej subpopulacji nie znajduje się ani
jedna ﬁrma oceniająca swą sytuację ﬁnansową jako złą. Wiele z ﬁrm oceniających
10

Por. F. Bostyn, A. Boytsun, Ownership and privatisation in Poland. Governance implications
of Poland’s Accession to the European Union, Garant, Antwerpen-Apeldoorn 2002, s. 130; za:
R. Rumiński, Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi. Doświadczenia Polski i Niemiec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2005, s. 60.
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swą sytuację ﬁnansową jako przeciętną oraz ﬁrmy o złej sytuacji ﬁnansowej nie
planują bowiem w najbliższym okresie znaczących inwestycji.
Z danych przedstawionych na rys. 5 wynika, iż różnicowanie sposobu ﬁnansowania jest zależne od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Firmy w bardzo
dobrej i dobrej sytuacji ekonomicznej będą ﬁnansowały nowe inwestycje przede
wszystkim środkami własnymi, a tylko ﬁrmy w sytuacji co najwyżej przeciętnej
sięgać będą równie często po środki własne i po kredyt bankowy. Na podobną
tendencję w sektorze MŚP wskazują badania prowadzone przez NBP11.
Ankietowane przedsiębiorstwa jako główne bariery pozyskania kredytów
bankowych wskazują również przed wszystkim wysokie stopy oprocentowania
kredytów (66%) oraz wymagania banku co do zabezpieczeń (61%) – rys. 6.
Rys. 6. Bariery pozyskania kredytów w banku, na które wskazują małe
i średnie przedsiębiorstwa województwa lubelskiego

Bariera wymieniona przez badane firmy

Bariera uznana za najważniejszą

Objaśnienia:
1 – wysokie stopy procentowe
2 – zbyt duże wymagania banku co do zabezpieczeń zwrotu kredytu
3 – konieczność przygotowania obszernej dokumentacji
4 – wysokie opłaty i prowizje za świadczone przez bank usługi
5 – brak stabilności warunków ekonomicznych i prawnych prowadzonej
działalności, co powoduje obawę przez zadłużeniem w banku
6 – długotrwałe i skomplikowane procedury bankowe
Źródło: badania własne.

11

Zob. też badania struktury ﬁnansowania prowadzone przez NBP, w: Informacja o kondycji
ﬁnansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury w III kw. 2007, NBP,
Instytut Ekonomiczny, s. 30.
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Na cenę kredytu pośredni wpływ ma polityka pieniężna prowadzona przez
Narodowy Bank Polski – NBP (m.in. wysokość stóp procentowych banku centralnego). Bezpośredni wpływ na cenę kredytu mają natomiast banki, które określają
co do zasady stopę procentową w Polsce, będącą podstawowym, ale nie jedynym
kosztem kredytu bankowego, jako WIBOR powiększony przez marżę12.
W sytuacji wysokich realnych stóp procentowych na rynku przedsiębiorstwa,
rozpatrując swoje możliwości generowania gotówki w przyszłych okresach, a więc
zarazem możliwości spłaty zadłużenia, są zmuszone do ograniczania zapotrzebowania na pieniądz, zwłaszcza służący do ﬁnansowania inwestycji.

Podsumowanie
Zdynamizowanie rozwoju sektora MŚP nie jest realne bez wzrostu nakładów
inwestycyjnych w tej grupie przedsiębiorstw. Regionalne MŚP napotykają jednak
na poważne bariery, które utrudniają im procesy inwestycyjne. Analiza tych barier,
jak też wykorzystywanych przez ﬁrmy źródeł ﬁnansowania inwestycji, pozwala
na sformułowanie następujących wniosków:
1. Wobec trudności w dostępie do kapitałów obcych i kosztów ich pozyskania zdecydowana większość badanych ﬁrm realizowane inwestycje ﬁnansuje przede wszystkim ze środków własnych.
2. Nadmierne samoﬁnansowanie utrwala dotychczasowy potencjał małych
i średnich przedsiębiorstw, ponadto prowadzi do deformacji w inwestowaniu (odraczane są terminy podejmowania inwestycji i wydłuża się czas
ich realizacji).
3. Zjawisko samoﬁnansowania działalności inwestycyjnej występuje głównie
w ﬁrmach o dobrej i bardzo dobrej sytuacji ﬁnansowej.
4. Główną barierą zaciągania kredytów przez małe i średnie przedsiębiorstwa województwa lubelskiego jest cena kredytu.
Przełamanie negatywnych tendencji inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw wymaga nie tylko zwiększenia dostępności kredytów bankowych poprzez odpowiednie działania ze strony banków. Istotnym czynnikiem jest też
zmiana nastawienia przedsiębiorców do ﬁnansowania inwestycji długiem, jak
12

M. Zaleska, Pozyskiwanie źródeł ﬁnansowania z banków przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce. Bariery i próby ich zniesienia – część pierwsza, Zeszyty Naukowe SGH
nr 34, s. 28.
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również aktywne współdziałanie państwa w celu stworzenia makroekonomicznych warunków do efektywnej współpracy na linii bank – małe i średnie przedsiębiorstwo.

SOURCES OF FINANCING SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES’
INVESTMENTS AND A DEFORMATION IN THE INVESTING

Summary
One of the most relevant problems of ﬁnancial policy in the company concerns
the choice of exact capital structure. Decisions concerning capital structure
should among other things minimize its cost and assure the proﬁtable inﬂuence this structure on the proﬁtability of the company and the maximization
its value. In the study the problem of excessive tendency of entrepreneurs to
self-ﬁnancing investment processes has been raised with a special attention
to the reasons of this phenomenon.
Translated by Beata Domańska-Szaruga

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Grzegorz Drozdowski
Mariusz Nowak
Janusz Soboń

DETERMINANTY WYZNACZANIA KOSZTU UŻYCIA KAPITAŁU
WŁASNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wstęp
Małe przedsiębiorstwa cechuje silne preferowanie kapitału własnego w ﬁnansowaniu inwestycji rozwojowych. Precyzując można stwierdzić, iż ﬁnansowanie
pierwotne, a więc związane z założeniem przedsiębiorstwa, wiąże się z użyciem
oszczędności własnych właściciela i ewentualną pomocą ze strony rodziny. Finansowanie wtórne, nastawione na rozwój w trakcie funkcjonowania ﬁrmy, bazuje na
samoﬁnansowaniu. Używanie kapitału wiąże się w wyznaczeniem kosztu użycia
zaangażowanych środków ﬁnansowych, przy czym w literaturze przedmiotu
można spotkać się z poglądem, który wskazuje na konieczność odmienności metod
wyznaczania kosztu kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koncepcją,
która może zostać wykorzystana w tym celu, jest kategoria rynku uniwersalnego.
Konsekwentnie teza referatu przedstawia się następująco: małe przedsiębiorstwa nie
stosują kategorii kosztu kapitału ze względu na niski poziom wiedzy z zakresu zarządzania ﬁnansami, jak i na stopień skomplikowania metod szacowania – w szczególności
w odniesieniu do kapitału własnego.
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1. Decyzje finansowe w małym i średnim przedsiębiorstwie
Małe podmioty gospodarcze opierają swój rozwój zasadniczo na samoﬁnansowaniu. Samoﬁnansowanie nie jest jednoznacznie deﬁniowane w literaturze przedmiotu1, przy czym w ujęciu szerokim można przyjąć, iż na to pojęcie składa się
wypracowany zysk netto, środki uzyskane z amortyzacji podatkowej przy założeniu
ich zmonetyzowania poprzez przychody oraz środki pochodzące z dywestycji
rzeczowych aktywów trwałych. W literaturze przedmiotu preferowanie środków
własnych można w pewnym stopniu tłumaczyć tzw. mentalnością kredytową 2, którą
postrzega się przez pryzmat czynników socjokulturowych jak i psychologicznych.
Przedsiębiorca o przedindustrialnej mentalności kredytowej (rzemieślnik) traktuje
zadłużanie się jako coś niemoralnego, stąd będzie w swoich decyzjach alokacyjnych preferował samoﬁnansowanie. Druga grupa przedsiębiorców, o mentalności
industrialnej, chętnie zgłasza popyt na kapitały obce, przy czym barierą tego typu
ﬁnansowania jest polityka banków komercyjnych w zakresie oceny ryzyka kredytowania małych przedsiębiorstw. Można zatem stwierdzić, że zjawiska zachodzące
na rynku małego kredytu są pochodną oddziaływania dwóch głównych elementów
tego rynku: małych przedsiębiorstw tworzących popyt na kapitał oraz zachowań
banków, jako strony podażowej, stosujących różne strategie zaangażowania się w ten
typ podmiotów. Ważne jest jednakże poczynienie następującej uwagi. Otóż banki
komercyjne muszą w swoich decyzjach uwzględniać stopień ryzyka, jakie wiąże się
z kredytowaniem podmiotu, którego cechy można przedstawić następująco:
a) małe przedsiębiorstwa nie posiadają zazwyczaj majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie wierzytelności w razie niepowodzenia projektu inwestycyjnego;
b) kompetencje właścicieli małych przedsiębiorstw nie przystają zazwyczaj
do wymogów prowadzenia inwestycji, które z natury wymagają, oprócz
wiedzy technicznej, znajomości szeroko pojętych elementów ekonomiki
przedsiębiorstwa;
c) nawet przy świadomości wysokiej niepewności danych prognostycznych
planowanie ﬁnansowe w małych przedsiębiorstwach opiera się zasadniczo
na intuicji i strategii naśladownictwa, która może w konkretnych warunkach się nie sprawdzać.
1

2

Zob. szerzej: A. Bielawska, Samoﬁnansowanie jako instrument ﬁnansowania przedsiębiorstw,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 7/2000, s. 14.
W zakresie zjawiska mentalności kredytowej właścicieli małych przedsiębiorstw zob. szerzej: T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikroi makroekonomiczne, PWN, Warszawa–Poznań 2001.
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Można zatem przyjąć, iż sposób postrzegania rynkowego systemu ﬁnansowania inwestycji silnie wpływa na zachowania inwestycyjne małych i średnich
przedsiębiorstw. Z drugiej strony, banki niechętnie angażują się w długoterminowe
kredytowanie tego typu przedsiębiorstw, co może prowadzić do ukształtowania
się przeświadczenia, że banki nie są naturalnym źródłem ﬁnansowania potrzeb
kapitałowych małych przedsiębiorstw.
Relacje na rynku kredytowym, a w szczególności na rynku małego kredytu,
tłumaczone są za pomocą zjawiska asymetrii informacji. Warto jednakże zauważyć, iż podobne zjawiska przejawiają się na innych typach rynków, a za typowy
przykład można uznać rynek dóbr konsumpcyjnych, gdzie nabywca posiada często
minimalną wiedzę co do cech nabywanego produktu. W odniesieniu do rynku
kredytowego asymetria informacji w sensie ogólnym przejawia się w odmiennym
zasobie informacji co do specyﬁcznych cech projektu inwestycyjnego, które mogą
determinować uzyskanie dodatniego wyniku ekonomicznego. Brak pełnej informacji (pożądanej z punktu widzenia banku) prowadzi do ograniczenia dostępności
kredytu lub też do wyznaczenia ceny kapitału (oprocentowanie kredytu), która ma
zrekompensować nadmierne w ocenie banku ryzyko. W praktyce jednak może
okazać się, że wyższy koszt kredytu nie wywołał demotywacji w zakresie zadłużania się, lecz doprowadził do efektu substytucji aktywów, co w efekcie doprowadziło
do ryzyka dla banku na poziomie wyższym, niż wynikałby to z klasycznego braku
pełnej informacji. Nawet jeżeli założymy, że asymetria informacji ma charakter
zewnętrzny, tzn. ani bank, ani przedsiębiorstwo nie są w stanie określić w pełni
czynników ryzyka (nie istnieje celowe ukrywanie informacji przez przedsiębiorstwo). Warto także dodać, iż zjawisko powyższe występuje z dużym natężeniem
w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Syntetycznie sposób postrzegania ryzyka ﬁnansowania inwestycji rzeczowych
przez bank można zaprezentować przy wykorzystaniu następujących relacji wskaźnikowych w banku. Wyjaśnienie motywów banku w zakresie kompensowania
wyższą stopą zwrotu z transakcji (wyższe oprocentowanie kredytu) wyższego
poziomu ryzyka można przeanalizować na podstawie korelacji dźwigni ﬁnansowej, poziomu stopy zwrotu z aktywów (ROA) i skali ryzyka kredytowego. Banki
komercyjne posiadają zasadniczo dwa źródła dochodów – tj. spread pomiędzy
oprocentowaniem aktywów i pasywów oraz prowizje i opłaty od transakcji nie
wymagających użycia kapitału. Czynnikiem determinującym w obecnym stanie
prawnym relacje pomiędzy udzielanymi kredytami a funduszami własnymi netto jest współczynnik adekwatności kapitałowej na poziomie 8%. Każdy nowy
składnik aktywów (kredyt) przy założeniu rentowności na określonym poziomie
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wymaga przyrostu kapitału z zysku zatrzymanego. Kapitał musi zatem przyrastać
proporcjonalnie do aktywów. W sensie wymaganej stopy zwrotu marża banku
po pokryciu wydatków pieniężnych musi być na takim poziomie, aby kapitał
przyrastał proporcjonalnie do przyrostu aktywów.
2. Zmiana kosztu kapitału obcego in plus jako racjonalna przesłanka
obaw przedsiębiorcy przed utratą równowagi finansowej
Małe przedsiębiorstwo ze względu na prymat ochrony zgromadzonego majątku, będącego jednocześnie zabezpieczeniem bytu rodziny, może wykazywać – co
jest rzadko analizowane w literaturze przedmiotu – obawy przed utratą równowagi
ﬁnansowej, a w konsekwencji bankructwem. Zmiana bazowych stóp procentowych
w Polsce silnie przekłada się na wzrost stopy oprocentowania kredytu, przez co
w pełni uzasadnione mogą być obawy przedsiębiorców co do zwiększania stopnia
dźwigni ﬁnansowej.
Powyższy problem – niższej planowanej efektywności ekonomicznej małego
przedsiębiorstwa – można przedstawić na podstawie analizy wpływu wzrostu
kosztu kapitału na zmianę efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego.
Wyliczenie w tabeli nr 1 pokazuje zmianę realnej wartości nadwyżek ﬁnansowych
przy skokowym wzroście kosztu kapitału. Zmiana ta musi prowadzić, zgodnie
z logiką zmiennej wartości pieniądza, do zmniejszenia się efektów ekonomicznych
z realizacji inwestycji.
Tabela 1. Zmiana wartości realnej nadwyżek finansowych przy wzroście kosztu kapitału
Lata
Treść
Nadwyżka finansowa
Koszt kapitału (1)
MWO (1)
Koszt kapitału (2)
MWO (2)
Roczna zaktualizowana nadwyżka
finansowa (1)
Roczna zaktualizowana nadwyżka
finansowa (2)
Różnica w wartości zaktualizowanych
nadwyżek finansowych (1-2)

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

100 000
10%
1,1
10%
1,1

100 000
10%
1,21
12%
1,232

100 000
10%
1,331
14%
1,404

100 000
10%
1,464
16%
1.628

100 000
10%
1,611
18%
1.921

90 909

82 645

75 131

68 306

62 073

90 909

81 168

71 225

61 425

52 056

0

1 477

3 906

6 881

10 017

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres nr 1. Zmiana wartości zaktualizowanej nadwyżki finansowej
przy wzroście kosztu kapitału
120 000
100 000

nadwyżka finansowa

80 000
60 000
40 000
20 000
0
1

2

3

4

5

lata eksploatacji

Źródło: opracowanie własne.

Różnica w wartości zaktualizowanej nadwyżek ﬁnansowych w ciągu 5 lat
wynosi 22 281 zł (suma różnic z 5 lat generowania nadwyżek ﬁnansowych).
Zmianę kosztu kapitału należy jednakże w przypadku małego przedsiębiorstwa
postrzegać przez nieco odmienny pryzmat interpretacyjny. W małym przedsiębiorstwie analiza sytuacji w zakresie ryzyka zadłużania się ma bardziej charakter intuicyjny. Problem pierwotnym, jak wskazano wcześniej, jest sama kwestia
obciążenia ryzykiem majątku własnego (rodziny), a za drugi kluczowy czynnik
należy uznać stopę oprocentowania. Każda niewątpliwie jej zmiana in plus będzie zatem wywoływać bardziej negatywną ocenę sytuacji zagrożenia. Analiza
procesu zmian jest bowiem bardziej oparta na ocenie emocjonalnej niż kalkulacji
ekonomicznej. Problem ten, jak się wydaje, jest prawie w ogóle nie zauważany
w odniesieniu do sposobu analizy ryzyka w małych przedsiębiorstwach. Bardziej
zakłada się, że zmiany parametrów ekonomicznych poddawane są takiej samej
analizie jak w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, wyposażonych
w potencjał analityczny.
Warto także zauważyć, że zmiana opłacalności inwestycji w małym przedsiębiorstwie nie znajduje zazwyczaj możliwości reakcji obniżającej poziom straty.
Nie może być także pokryta z innych źródeł ze względu na homogeniczność
oferty produktowej małego przedsiębiorstwa. Inwestycje w tego typu przedsiębiorstwach dotyczą bowiem zazwyczaj jednego lub grupy jednorodnych środków
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trwałych. Inaczej sytuacja przedstawia się w dużych przedsiębiorstwach, których
produkcja podlega zazwyczaj dywersyﬁkacji obniżającej ryzyko utraty równowagi
ﬁnansowej.
3. Rynek uniwersalny jako podstawa do wyznaczania kosztu kapitału
własnego w małych przedsiębiorstwach
W ujęciu praktycznym można postawić pytanie, czy istnieje prosty i możliwy
do praktycznej adaptacji sposób wyliczania kosztu kapitału własnego. Jeżeli odniesiemy się tylko do ﬁnansowania obcego, problem szacowania kosztu kapitału
obcego wydaje się nieskomplikowany. Teoria poleca przyjęcie stopy dyskontowej
na poziomie nie niższym od kosztów użycia kapitału. W rozwinięciu kosztu
kapitału obcego w ujęciu kosztów uzyskania przychodu pojawia się efekt tarczy
podatkowej, jednakże, co nie jest silnie akcentowane w literaturze przedmiotu, odnosi się tylko do liniowego podatku dochodowego3. Oznacza to, że jeżeli
podmiot gospodarczy opodatkowany jest w oparciu o system progresywny, efekt
tarczy podatkowej, a więc w konsekwencji efektywny koszt kapitału kształtować
się będzie na różnym poziomie. Zasadniczy problem szacowania kosztu kapitału
dotyczy źródeł własnych, gdzie dawca (właściciel) musi samodzielnie określić
alternatywny koszt kapitału (wymaganą stopę zwrotu). Na potrzeby szacowania
kosztu kapitału własnego opracowano wiele modeli, przy czym za najbardziej
znane przyjmuje się: model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) oraz podstawowy model Gordona. Oba te modele odnoszą się do wyspecjalizowanego
oraz rozwiniętego rynku kapitałowego. Na podstawie założeń modelu Gordona
oraz CAPM możliwe jest wykazanie wad, które w praktyce nawet rozwiniętych
rynków kapitałowych, a tym bardziej na polskim rynku kapitałowym wydają się
trudne do spełnienia. Model Gordona wykorzystywany do szacowania kosztu
kapitału własnego wymaga spełnienia dwóch podstawowych założeń:
1. Dodatni wynik ﬁnansowy w założonym okresie wyceny – w praktyce oznacza to przyjęcie niekiedy irracjonalnego założenia, że przedsiębiorstwo nie
może uzyskać straty netto; jest to tym bardziej założenie sztuczne, że model
Gordona wycenia zaktualizowaną wartość dywidend do nieskończoności:
niewątpliwie przedział wartości zaktualizowanych dywidend zbliżający się
3

Zob. szerzej: W. Szczęsny, Uwagi w sprawie neutralności sytemu podatkowego, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, red. St. Swadźby, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 218-219.
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asymptotycznie do granicy 1/k słabo wpływa na wartość graniczną ceny
zakupu, niemniej trudno ocenić, gdzie kończy się przedział istotności.
2. Regularnie wypłacana dywidenda – podstawą modelu jest dyskontowanie
wartości wypłacanych dywidend.
Model CAPM z kolei opiera się na dwóch zasadniczych parametrach: stopie
wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, która jest różnicą pomiędzy stopą
zwrotu z portfela rynkowego i stopy wolnej od ryzyka. Posłużenie się tym modelem
wymaga spełnienia wielu założeń, które przedstawiają się następująco4:
– istnienie rynku doskonałego, tzn. takiego na którym żaden podmiot reprezentujący popyt lub podaż nie ma takiej siły ekonomicznej, aby wpływać
na cenę akcji,
– nie występują koszty transakcyjne,
– koszty pozyskania informacji ekonomicznej są zerowe,
– nie istnieją podatki,
– funkcja użyteczności inwestora jest funkcją kwadratową (inwestor podejmuje decyzję w oparciu o wymaganą stopę zwrotu oraz odchylenie standardowe,
– oczekiwania są formułowane na jeden okres do przodu,
– występuje homogeniczność oczekiwań uczestników rynku co do poziomu
przyszłych stóp zwrotu oraz ich zmienności dla różnych papierów wartościowych.
Zbiór przedstawionych założeń już po ogólnym przejrzeniu pokazuje, iż model
CAPM jest wysoce teoretyczny. Portfel rynkowy, który jest podstawą wyliczania
stopy zwrotu z portfela, wpływa na stopę zwrotu z akcji. Najczęściej stopa ta
wyrażana jest w postaci wartości indeksu giełdowego. Aby jednak w szacowaniu
kosztu kapitału model miał swoje zastosowanie, musi być spełniona zależność, iż
stopa zwrotu z portfela rynkowego, czyli wartość indeksu giełdowego, powinna
być wyższa od stopy wolnej od ryzyka. W odmiennym przypadku model traci
sens. Ponadto szacowanie parametrów odbywa się na jeden okres „do przodu”. To
z punktu widzenia oszacowania poziomu stopy dyskontowej powoduje, że koszt
kapitału zależny jest od przyjętego okresu wyliczeń. Przykładowo dla gospodarki
amerykańskiej premia z tytułu ryzyka rynkowego kształtowała się na poziomie
3,92% (dla okresu 1962-1992), ale już skrócenie tego okresu dla lat 1981-1992
obniżyło jej poziom do 0,13%. Podsumowując, w odniesieniu do szacowania stopy
4

Na temat założeń oraz wad modelu CAMP zobacz szerzej: J. Czekaj, S. Owsiak, Finansowy
mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992, s. 219.
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dyskontowej na potrzeby oceny opłacalności inwestycji rzeczowej można przyjąć
założenie, iż w warunkach hossy na giełdzie stopa zwrotu z portfela rynkowego
ukształtuje się na tak wysokim poziomie, że nie znajdzie się żadna inwestycja
o dodatnim NPV. „Jednym z możliwych sposobów oceny prawidłowej alokacji
kapitałów może być ocena wpływu projektu inwestycyjnego na zmianę kryterium
granicznego, które dla inwestora pełni kryterium decyzyjne, a jednocześnie jego
konstrukcja i interpretacja są na tyle proste, że nie wymagają bezpośredniego
odniesienia do rynku kapitałowego”5. Powyższe stwierdzenie pozwala na wyszacowanie kosztu kapitału własnego w oparciu o generowaną dotychczas wartość
nadwyżki ﬁnansowej (zysk netto + amortyzacja). Model kosztu kapitału własnego
w oparciu o czynniki endogeniczne przedstawia się następująco:
kkwł = NF/A

gdzie:
kkwł – koszt kapitału własnego,
A – aktywa ogółem.
Tak wyznaczony koszt kapitału pozwala na wytypowanie do realizacji tych
projektów, które nie zmniejszają dotychczas tworzonego poziomu nadwyżki ﬁnansowej. W ten sposób można co najmniej utrzymać co najmniej identyczny
poziom minimalnego przyrostu wartości małego i średniego przedsiębiorstwa.
Tak wyszacowana stopa dyskontowa (koszt kapitału) posiada zasadniczą cechę
w postaci uwzględniania ryzyka działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Dotyczy to następujących obszarów:
– zmienności popytu na produkty i usługi,
– zmienności cen sprzedaży pod wpływem cenowej elastyczności popytu,
– zmienności kosztów produkcji,
– zakłócenia rentowności pod wpływem działania przewrotnego efektu
dźwigni ﬁnansowej.
Koncepcja odnosząca się do wewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa posiada także istotne wady. Ograniczenia modelu są następujące:
5

W. Szczęsny, Stopa dyskontowa na rynku uniwersalnym, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyn, W. Szczęsny, Diﬁn, Warszawa 2004, s. 645-646.
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– przyjęcie kosztu kapitału na poziomie historycznym można uznać za podejście zachowawcze – może przecież wystąpić zmiana warunków gospodarowania in plus dla branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo,
– poziom wskaźnika NF/A może opierać się na niskiej bazie wyjściowej wynikającej z niskiej rentowności aktywów – każdy następny projekt będzie
więc oparty o niższe niż możliwe do uzyskania kryterium graniczne,
– przedsiębiorstwo, bazując na niższej bazie wyjściowej, ponosić może koszt
alternatywny zastosowania kapitału, który nie będzie odzwierciedlony
w stopie dyskontowej.
Podstawą prezentacji wskaźnika NF/A jest oparcie się na cechach rynku uniwersalnego. „Na rynku uniwersalnym, postrzeganym głównie jako rynek konsumpcyjnych dóbr ﬁnalnych, występują podobne zdarzenia i transakcje znane
z rozwiniętych rynków papierów wartościowych, tylko że przejawiają się inaczej.
Ma tam miejsce również zakładanie i likwidacja ﬁrm. Wszystko to odbywa się
jednak zgodnie z kryteriami właściwymi rynkowi dóbr konsumpcyjnych, lub
ogólniej – rynkowi towarów, a nie z kryteriami rynków wyspecjalizowanych,
jakim jest rynek kapitałowy”6. Stąd rynek uniwersalny wydaje się bardziej naturalnym odniesieniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których istotne
jest samoﬁnansowanie oraz lokalne rynki zbytu.
Dominacja samoﬁnansowania jako źródła ﬁnansowania inwestycji, wespół
z brakiem dostrzegania istotnej roli kosztu kapitału własnego, mogłaby być potraktowana jako czynnik o drugorzędnym znaczeniu. Jednakże obiektywne zjawiska ekonomiczne powodują, że niski poziom kompetencji właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw wpływa negatywnie na optymalną alokację zasobów, jak
i znajduje swoje odzwierciedlenie niekiedy w zbyt restrykcyjnej polityce banków
komercyjnych wobec potrzeb kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Podsumowanie
Brak stosowania współczesnych metod wyznaczania kosztu kapitału, w szczególności kapitału własnego, jest wynikiem kilku przyczyn. Po pierwsze, należy
przyjąć, iż w szerszej świadomości biznesowej samo pojęcie kosztu kapitału jest
mało znane. Po drugie, polecane metody wyznaczania kosztu kapitału własnego są
zbyt trudne do praktycznego wykorzystania w małych przedsiębiorstwach, mogą
też wiązać się jednocześnie z niskim poziomem wiedzy w zakresie współczesnych
6

Ibidem, s. 664.
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ﬁnansów. Ponadto można przyjąć, iż w praktyce gospodarczej preferuje się metody
i narzędzia ekonomiczne, które mają jednoznaczny charakter i weryﬁkowalną
przydatność. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, iż nawet ustawa o rachunkowości
nie wyróżnia takiej kategorii jak koszt kapitału własnego, a za cel, jak i miernik
oceny przyjmuje się klasyczną postać zysku. Niewątpliwie inne postrzeganie
mierników oceny, jak na przykład kategorii zysku ekonomicznego (EVA), mogłoby wskazywać na istotność tego zagadnienia. Podsumowując należy przyjąć,
iż choć małe przedsiębiorstwa nie posługują się tego typu kategorią ekonomiczną,
to zapewne kategoria kosztu kapitału występuje w małych przedsiębiorstwach
przynajmniej w postaci myślenia alternatywnego.

DETERMINANTS OF THE COST CALCULATING OF THE USE
OF THE NET WORTH IN SMALL ENTERPRISES

Summary
The lack of applications of modern methods of calculating of the capital cost,
particularly, net worth, can be considered as a result of several reasons. Firstly,
it is necessary to assume, that the notion of the capital cost in a large business
consciousness is not known enough. Secondly, most recommended methods
of calculating of the net worth are too diﬃcult for practical application in
small enterprises and it can be simultaneously connected with a low level of
knowledge in the range of modern ﬁnance as well. Besides, it is possible to
accept, that in economic practice are preferred these methods and economic
instruments, which have clear-cut nature and veriﬁable usefulness. An additional factor is the fact, that even Accountancy Act does not diﬀer such
category as the cost of net worth, but a classic form of increment is taken for
a purpose and a meter of estimate as well. There is no doubt that other perception of the meter of estimate, EVA for example, could indicate an economic
essentiality of this question. It belongs to accept summing up, that though
small enterprises do not use the economic category of that type, it takes for
sure a stand at least in the form of alternative reﬂection.
Translated by Janusz Soboń,
Grzegorz Drozdowski, Mariusz Nowak
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DYNAMICZNY WZROST ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU JAKO KONSEKWENCJA
ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW I BANKÓW

1. Definicja
W literaturze przedmiotu deﬁnicja zadłużenia zagranicznego precyzowana
jest na ogół jako suma zobowiązań ﬁnansowych zawartych na określonych warunkach pomiędzy krajem dłużniczym a zagranicznymi wierzycielami (państwami,
bankami czy organizacjami), na które składają się m.in. kredyty zagraniczne
i sprzedane za granicą obligacje. Z punktu widzenia rzeczywistego obciążenia
gospodarki i społeczeństwa należy wyróżnić zadłużenie zagraniczne brutto i netto.
Pierwsze z nich obejmuje należności wobec zagranicy (rządy, organizacje i banki
komercyjne). Z kolei zadłużenie netto równe jest zadłużeniu brutto pomniejszonemu o depozyty ulokowane w bankach krajów wierzycielskich, czyli należności
od innych podmiotów zagranicznych1. Według tzw. deﬁnicji bazowej, przyjętej
przez organizacje międzynarodowe, spośród instrumentów ﬁnansowych do pojęcia
zadłużenia zagranicznego zalicza się następujące kategorie:
– kredyty inwestorów bezpośrednich,
– rachunki bieżące i depozyty nierezydentów w bankach polskich,
– dłużne papiery wartościowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych,
– kredyty handlowe,
1

G. Górniewicz, Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 11-13.
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– pozostałe kredyty i pożyczki (w tym leasing ﬁnansowy)2.
2. Rys historyczny
Sytuację zadłużeniową powojennej Polski można podzielić na cztery etapy:
1. Do 1970 roku – w tym okresie zadłużenie zagraniczne było minimalne
i nie stanowiło większego problemu dla polskiej gospodarki.
2. Lata siedemdziesiąte – długi zewnętrzne zaczęły narastać w sposób szybki
i niekontrolowany.
3. Lata osiemdziesiąte – mimo redukcji zadłużenie Polski nadal systematycznie wzrastało.
4. Pierwsze lata transformacji ustrojowej – dzięki wprowadzeniu programów
dostosowawczych wierzyciele bezprecedensowo redukują polskie zadłużenie, jednak problem spłaty długu nie zostaje deﬁnitywnie rozwiązany.
Ad 1
Ze względu na przynależność do grupy państw socjalistycznych Polska Rzeczpospolita Ludowa była zmuszona zrezygnować z European Recovery Program (tzw.
planu Marshalla), który miał istotne znaczenie dla odbudowujących się po wojnie
krajów. Z tego powodu głównym pożyczkodawcą Polski okazał się w tym okresie
Związek Radziecki. W kolejnych latach PRL otrzymała kredyty m.in. od Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz państw kapitalistycznych:
Francji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.
W okresie do lat siedemdziesiątych zadłużenie zagraniczne nie było dla polskiej gospodarki poważniejszym problemem. Ze względów politycznych PRL
korzystała z kredytów od krajów zachodnich w ograniczonym zakresie, a zaciągane
kredyty spłacała terminowo3.
Ad 2
W 1971 roku zadłużenie wolnodewizowe wynosiło około 987 mln USD. Począwszy od 1971 roku dług zaczął szybko wzrastać i do roku 1979 powiększył
się o przeszło 20 mld USD4 . Na szybki wzrost zadłużenia zagranicznego Polski
2

3
4

External Debt: Deﬁnition, Statistical Coverage and Methodology, BIS, IMF, OECD, World
Bank, Paris 1988.
G. Górniewicz, Zadłużenie..., op. cit., s. 75-77.
Dane Ministerstwa Finansów, Zadłużenie wolnodewizowe Polski, załącznik 1, Warszawa
1992.
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wpłynęły czynniki po stronie wierzycieli, jak i samego dłużnika. Wśród czynników zewnętrznych, niezależnych od kraju, należy wymienić, tak samo jak
w przypadku krajów rozwijających się, kilkakrotny wzrost cen ropy naftowej
w końcu 1973 roku. Spowodował on transfer dochodu na skalę niespotykaną
w historii. Szybko wzbogacone kraje OPEC lokowały olbrzymie środki w bankach
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Wzrost wkładów skłaniał banki do
poszukiwania pożyczkobiorców, co tym samym powodowało łatwą dostępność
kredytów5. Podobnie jak wiele innych krajów Polska posiadała więc łatwy dostęp
do kredytów.
Wzrost zadłużenia Polski spowodowały jednak głównie przyczyny o charakterze wewnętrznym. Polska gospodarka była w tym czasie całkowicie zależna od
nomenklatury politycznej. Nie funkcjonował de facto rynek, a konkurencja została
całkowicie wyeliminowana6 . Obserwacja długookresowych procesów wzrostu gospodarczego w warunkach systemu permanentnych niedoborów, będących przejawem ciągłego braku równowagi, pozwala zauważyć ciągłe narastanie dysproporcji
gospodarczych, które musiały doprowadzić do ostrego kryzysu społeczno-gospodarczego. Obok nich na powstanie sytuacji kryzysowej wywierał wpływ system
zarządzania i planowania gospodarką narodową i wadliwa polityka rolna7.
Ad 3
Na początku lat osiemdziesiątych minionego stulecia PRL miała ogromne
problemy z wywiązywaniem się z pożyczkowych umów. Już w 1981 roku mimo
dopływu aż ok. 5 mld dolarów nowych kredytów Polska spłaciła tylko 40% należnych odsetek i rat kapitałowych. W połączeniu z sankcjami gospodarczymi
zastosowanymi po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku dopływ
nowych kredytów gwałtownie się zmniejszył. Niemniej jednak Polska nie ogłosiła
nigdy jednostronnego moratorium i obsługiwała zadłużenie przynajmniej częściowo (w latach 1982-1989 spłacano średnio 20-30% należnych kwot, w tym 30-60%
należnych odsetek). Na koniec 1981 roku zadłużenie wolnodewizowe Polski wy5

6

7

Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, pr. zbior. pod red.
L. Balcerowicza, PWN, Warszawa 1987, s. 112-113.
R. Krawczyk, Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Oﬁcyna Wydawnicza, Warszawa 1990, s. 25-26.
U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach osiemdziesiątych, pod red. A. Mullera, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985,
s. 98.
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nosiło ok. 25,9 mld dolarów, w okresie niepełnej obsługi długu tj. w latach 1982-1989 spłacono łącznie 18,1 mld dolarów odsetek i rat kapitałowych. Tymczasem
na koniec 1989 roku dług wzrósł do około 41 mln dolarów, z powodu kapitalizacji
niezapłaconych odsetek i kar. Była to sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Z jednej
strony gospodarka była poważnie obciążona obsługą zadłużenia (średnio 2 mld
dolarów) rocznie. Z drugiej – wyrzeczenia te okazały się w znacznym stopniu
bezużyteczne, gdyż dług nieustannie wzrastał, co wywoływało dodatkowe negatywne skutki8 .
Ad 4
Zmiany polityczne zapoczątkowane w 1989 roku korzystnie wpłynęły na
sytuację Polski wobec wierzycieli zagranicznych. Zaistniały wówczas sprzyjające
warunki do renegocjacji zadłużenia zewnętrznego i zaciągania nowych kredytów
na potrzeby transformującej się gospodarki.
Przełomem w stosunkach z wierzycielami rządowymi było porozumienie
paryskie podpisane w lutym 1990 roku. W zawarciu tego porozumienia pomogły
uzgodnienia z MFW co do programu gospodarczego Polski, wspieranego dodatkowo Funduszem Stabilizacyjnym w wysokości 1 mld dolarów. Mimo starań
strony polskiej porozumienie nie przewidywało redukcji zadłużenia, ale zakładało
korzystne warunki restrukturyzacji i wprowadziło moratorium płatnicze do końca
marca 1991 roku, tj. na okres realizacji programu gospodarczego. W związku z tym
już w 1990 roku mimo braku płatności na rzecz zachodnich rządów Polska miała
w zasadzie pełny dostęp do nowych kredytów gwarantowanych przez rządy krajów
wierzycielskich, a także do kredytów międzynarodowych instytucji ﬁnansowych.
Równolegle kontynuowano rozmowy zmierzające do kompleksowego rozwiązania
kwestii zadłużenia zagranicznego Polski (porozumienie paryskie z lutego 1990
roku powołało tzw. Grupę Roboczą).
W maju 1990 roku podczas wiosennego spotkania Komitetu Tymczasowego
MFW i Komitetu Banku Światowego w Waszyngtonie wicepremier L. Balcerowicz wystąpił oﬁcjalnie wobec rządów krajów wierzycielskich oraz banków
komercyjnych z postulatem 80% redukcji polskiego zadłużenia. Sprawa ta była
stawiana również na porządku dziennym większości poważnych rozmów politycznych. Szczególnie intensywnie omawiano ją w Waszyngtonie podczas październikowego posiedzenia Rady Gubernatorów MFW i Banku Światowego. Dzięki
8

I. Antowska-Bartosiewicz, W. Małecki, Zadłużenie zagraniczne Polski, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1991, s. 33 i 36.
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konsekwentnej realizacji reform gospodarczych, jak również dzięki uzyskaniu
poparcia z MFW i Banku Światowego Polska uzyskała bezprecedensowe warunki
redukcji zadłużenia. W rezultacie w trakcie odbytych w Paryżu negocjacji (marzec-kwiecień 1991 roku) uzgodniono zakres i warunki redukcji oraz reorganizacji
polskiego zadłużenia wobec siedemnastu krajów. Porozumienie paryskie zakładało
minimalny poziom redukcji w wysokości 50% aktualnej wartości zadłużenia netto
(net present value - NPV). Pozostawiono także możliwość przyznania przez kraje
wierzycielskie na zasadzie dobrowolnej i dwustronnej większej skali redukcji,
a także zamiany 10% długu na dwustronnie uzgodnione cele9.
Skomplikowany charakter miały również negocjacje z wierzycielami komercyjnymi (tzw. Klubem Londyńskim) w sprawie redukcji i reorganizacji niegwarantowanego zadłużenia Polski. Komitet Doradczy Banków (Bank Advisory Committee – BAC) wraz z rządem Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 10 marca 1994
roku warunki wstępne (Head of Terms), zaś pół roku później (14 września 1994
roku) podpisano w Warszawie konkretne porozumienie, które weszło w życie
27 października 1994 roku. Agentem odpowiedzialnym za wprowadzenie porozumienia został Citibank N.A. Przedmiotem umowy stały się: zobowiązania
kapitałowe i odsetkowe wynikające z umów rewolwingowych 1983 i 1984 (RSTA
1983 i 1984), a także zobowiązania kapitałowe i odsetkowe wynikające z umowy
restrukturyzacyjnej 1988 (DDRA 1988)10 .
Reasumując, należy stwierdzić, iż Polska weszła w okres transformacji systemowej obciążona znacznym zadłużeniem zagranicznym. Jednak dzięki głębokiej redukcji zadłużenia zagranicznego (porozumienia z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim) powszechnie zapanowało przekonanie, że problem
ten został już rozwiązany. Przeciwnicy tej opcji zgłaszają dwa zastrzeżenia. Po
pierwsze, w przeciwieństwie do wielu ostatnich lat, zadłużenie zagraniczne,
choć zredukowane, będzie już wymagało bieżącej obsługi. Po drugie, pomimo
wynegocjowania stosunkowo korzystnych warunków obciążenie z tytułu spłat
wyraźnie wzrosło.

9

10

G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 69-71.
G. Górniewicz, Umowy z wierzycielami o redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego, Acta
Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 24.
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3. Wzrost polskiego zadłużenia na przełomie XX i XXI wieku
W ostatnich latach zanotowano szybki wzrost długu zewnętrznego Polski. Na
koniec 2007 roku zadłużenie zagraniczne zbliżyło się do 230 mld USD (zob. tab. 1),
co oznacza ponad trzykrotny wzrost, licząc od 2000 roku. Wzrost ten wynikał z kilku zasadniczych powodów. Jednym z nich okazało się zastosowanie nowej, szerszej
deﬁnicji długu publicznego, zapisanej w ustawie o ﬁnansach publicznych. Nowa deﬁnicja jest zgodna z wymaganiami organizacji międzynarodowych, takich jak MFW,
OECD i Bank Światowy. Innym istotnym powodem wzrostu w ostatnich kilku latach
zadłużenia zagranicznego Polski było zaciąganie nowych kredytów, przeznaczonych na
szeroko pojęte potrzeby transformacji ustrojowej oraz wyraźne umocnienie się złotego
kosztem dolara amerykańskiego.
Tabela 1. Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 2000-2007 (w mln USD)
Wybrane pozycje
zadłużenia
zagranicznego

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

436

428

110

199

103

1 945

1 227

8 278

Sektor rządowy
i samorządowy

32 980

29 254

35 732

43 955

57 767

58 874

67 778

79 153

Sektor bankowy

6 116

6 733

7 534

11 658

14 397

15 0 26

23 370

40 166

Sektor pozarządowy
i pozabankowy

29 933

35 556

41 499

50 001

55 999

56 216

77 193

102 341

ZADŁUŻENIE
OGÓŁEM

69 465

71 971

84 875

105 853

128 266

132 061

169 568

229 938

Zadłużenie
długoterminowe

59 915

60 834

70 996

85 550

104 201

105 278

135 021

170 473

Zadłużenie
krótkoterminowe

9 550

11 137

13 879

20 303

24 065

26 783

34 547

59 465

Narodowy
Bank Polski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki
Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl/statystyka).

Jednak najistotniejszym powodem powiększenia się długu w latach 2000-2007
był ponadtrzykrotny wzrost zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw krajowych
(sektor pozarządowy i pozabankowy). Obecnie zadłużenie tego sektora stanowi
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przeszło 44,5% całości polskiego długu zewnętrznego. Na sektor rządowy i samorządowy przypada ok. 34%, a na sektor bankowy ok. 17%.
Najważniejszą przyczyną zadłużania się polskich przedsiębiorstw za granicą
okazały się lepsze w porównaniu z krajowymi warunki uzyskania kredytów,
a w szczególności niższe oprocentowanie. W efekcie koszty pozyskania środków ﬁnansowych od podmiotów zagranicznych były ciągle mniejsze niż przy
wykorzystaniu źródeł krajowych. Inną istotną przyczyną okazało się korzystne
z punktu widzenia kredytobiorców kształtowanie się kursów walutowych w ostatnich latach. Wiązało się to z obniżeniem ciężaru zadłużenia w przeliczeniu na
złote w miarę wzmacniania się kursu złotego w relacji do walut, w których był
wyrażony dług11.
Tabela 2. Zadłużenie zagraniczne sektora pozarządowego i pozabankowego
w latach 2006-2007 (w mln USD)
Pozycja zadłużenia sektora pozarządowego i pozabankowego

2006

2007

34 080

45 346

a. Kredyty handlowe

8 935

12 727

b. Pozostałe kredyty

25 145

32 619

2. Dłużne papiery wartościowe w posiadaniu zagranicznych
inwestorów portfelowych

3 610

4 679

a. Długoterminowe papiery dłużne

3 580

4 301

b. Instrumenty rynku pieniężnego

30

378

3. Pozostałe inwestycje zagraniczne

39 503

52 316

a. Otrzymane kredyty handlowe

12 765

15 852

b. Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane

25 194

34 640

c. Pozostałe pasywa zagraniczne

1 544

1 824

1. Kredyty inwestorów bezpośrednich

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki
Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl/statystyka).

Wśród pozycji zadłużenia pozarządowego i pozabankowego dominują
obecnie pozostałe inwestycje zagraniczne (ponad 51%). Na kredyty inwestorów
11

E. Gostomski, B. Lepczyński, Zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw – prognoza do
2006 r., „Finansista” 2002, s. 48.
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bezpośrednich przypada nieco ponad 44%, a na dłużne papiery wartościowe
w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ok. 4% (szczegółowe dane
przedstawia tab. 2).
Oprócz zadłużenia przedsiębiorstw oraz sektora rządowego i samorządowego
w ostatnich latach istotnie zwiększyło się zadłużenie sektora bankowego. Jeszcze
w 2000 roku wynosiło ono niewiele ponad 6 mld USD, żeby na koniec analizowanego okresu przekroczyć 40 mld (zob. tab. 3).
Tabela 3. Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego
w latach 2006-2007 (w mln USD)
Pozycja zadłużenia sektora bankowego

2006

2007

1. Kredyty inwestorów bezpośrednich

471

1 102

2. Dłużne papiery wartościowe w posiadaniu zagranicznych
inwestorów portfelowych

3 648

1 708

a. Długoterminowe papiery dłużne

3 545

1 571

b. Instrumenty rynku pieniężnego

103

137

3. Pozostałe inwestycje zagraniczne

19 251

37 356

a. Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane

11 431

20 818

b. Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich

7 820

16 538

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki
Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl/statystyka).

Wśród pozycji zadłużenia zagranicznego sektora bankowego zdecydowanie
dominują pozostałe inwestycje zagraniczne. Ich łączna wartość wyniosła ok. 93%
zadłużenia bankowego ogółem.
W latach 2000-2007 wzrastało również zadłużenie sektora rządowego i samorządowego. Jednak mimo iż zwiększyło się ono przeszło dwukrotnie, to w porównaniu z przyrostem długu przedsiębiorstw i banków jego dynamikę należy
traktować jako relatywnie niską.

GRZEGORZ GÓRNIEWICZ
DYNAMICZNY WZROST ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU...

Wnioski końcowe
Reasumując, należy stwierdzić, że mające przyczynić się do zmniejszenia
dysproporcji gospodarczych pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi kredyty
zagraniczne okazały się w rzeczywistości istotną barierą rozwoju. Konieczność
dokonywania spłat bez wątpienia niekorzystnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego kraju, przebieg transformacji ustrojowej i procesy integracyjne, gdyż
istotnie obciąża budżet państwa i bilanse zadłużonych przedsiębiorstw i banków.
Z pewnością Polska będzie w najbliższych latach zaciągać kolejne kredyty zagraniczne. Ich wykorzystanie może okazać się istotnym czynnikiem determinującym
sytuację ekonomiczną w kraju przez długi czas.

DYNAMICAL INCREASE OF POLISH FOREIGN DEBT
IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY AS THE CONSEQUENCE
OF RUNNING INTO DEBT OF ENTERPRISES AND BANKS

Summary
Since 70th last century, the Polish foreign debt has been permanently increased. Before 2006 the debt of government and self-government sector
dominated in the group of items of the external debt. The situation changed
after 2006: the largest part of Polish Foreign debt makes the debt of enterprises
sector. The signiﬁcant impact on this situation has the fact that the credit
conditions abroad are more remunerative then in our country. The external
debt of banking sector also dynamical increased in the last years. The debt
of government and self-government sector increased less intensively.
Translated by Grzegorz Górniewicz
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Helena Kościelniak

STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
NA RYNKU GLOBALNYM

Wprowadzenie
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania kapitału, uznawanego za podstawową determinantę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa jest procesem podejmowania decyzji dotyczących między innymi takich kwestii, jak: najkorzystniejsze źródła, momenty,
warunki i wielkości pozyskiwania składników kapitałowych, ich transformacji
na kapitał produkcyjny i kompetencje oraz kierunki i sposoby ich wykorzystania,
w efekcie których, przy określonym poziomie ryzyka, będzie możliwe długookresowe osiąganie jego generalnego celu i podnoszenie jego wartości1.
Procesy gospodarcze z uwagi na ich złożoność, różnorodność form, potencjał,
transakcje wymienne, łączą się z potrzebą określenia, a następnie interpretacji
znaczenia poszczególnych źródeł ﬁnansowania.
Biorąc pod uwagę kryterium miejsca powstania źródeł ﬁnansowania działalności przedsiębiorstw, możemy wyróżnić ich źródła wewnętrzne i zewnętrzne. Do
źródeł wewnętrznych zalicza się przede wszystkim zysk zatrzymany (zysk netto
minus wypłacone dywidendy) i amortyzację oraz wszelkie zmniejszenia stanu aktywów przedsiębiorstwa. Do źródeł zewnętrznych zaliczamy: emisję akcji, emisję
obligacji, kredyt bankowy, wniesienie aportu rzeczowego itp. Źródła zewnętrzne
1

B. Woźniak-Sobczak, Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice
2005, s. 53.
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stanowią więc wszelkie formy zwiększenia pasywów przedsiębiorstwa, poza wzrostem kapitału własnego w rezultacie zatrzymania wypracowanego zysku.
1. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw
W takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, USA, przedsiębiorstwa ponad 50% swoich inwestycji ﬁnansują wewnętrznymi źródłami. Są też państwa,
w których ﬁnansowanie zewnętrzne przekroczyło 50%; należą do nich: Włochy,
Estonia i Polska. Szczególnie duży udział źródeł ﬁnansowania zewnętrznego
(73%) odnotowano we Włoszech. Finansowanie zewnętrzne w Polsce, Estonii
i Włoszech było wyższe od takiego samego ich udziału w USA (zob. wykres 1).
Wykres 1. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Beck, A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic,
Financing Patterns around the World, The Role of Institutions,
World Bank Working Paper 2002.
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Odmiennie w poszczególnych państwach ukształtowała się struktura zewnętrznego ﬁnansowania. Na ogólne rozmiary ﬁnansowania zewnętrznego składają się:
– ﬁnansowanie przez banki,
– emisja akcji,
– ﬁnansowanie operacyjne.
Finansowanie bankowe obejmuje ﬁnansowanie z banków krajowych i zagranicznych. Finansowanie operacyjne tworzą leasing i kredyty od dostawców
(zob. tab. 1).
Tabela 1. Struktura zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw
według poszczególnych państw
Finansowanie
zewnętrzne

Finansowanie
bankowe

Emisja akcji

Finansowanie
operacyjne

Inne

Argentyna

42,89

30,09

2,53

8,17

2,10

Armenia

9,48

3,19

0,95

1,86

3,48

Kraj

Białoruś

22,40

4,88

1,39

5,42

10,71

Boliwia

39,56

24,39

0,93

9,40

4,84

Brazylia

54,08

25,59

5,25

16,38

6,59

Bułgaria

25,33

6,40

1,40

9,13

8,40

Chile

54,32

38,19

0,30

9,62

6,21

Chiny

32,62

10,67

2,56

3,95

15,44

Chorwacja

41,76

20,28

4,66

9,39

7,42

Czechy

26,85

10,17

0,80

6,93

8,95

Dominikana

43,29

26,81

1,79

9,69

5,00

Ekwador

50,51

16,09

3,18

19,46

11,78

Estonia

60,58

20,02

15,88

15,25

9,42

Filipiny

36,03

19,27

1,69

10,88

4,19

Francja

35,65

10,80

6,67

11,02

7,17

Gwatemala

52,22

27,95

0,63

16,89

6,75

Haiti

31,18

11,41

1,76

3,65

14,36

Hiszpania

34,45

20,42

0,82

9,43

3,78

Honduras

36,47

20,29

0,81

8,68

6,69

Indonezja

20,47

16,09

0

2,19

2,19

Kanada

49,91

21,59

11,73

5,12

1147
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Finansowanie
zewnętrzne

Finansowanie
bankowe

Emisja akcji

Finansowanie
operacyjne

Inne

Kolumbia

56,26

28,59

0,81

14,31

12,55

Kostaryka

35,17

17,46

0,16

7,69

9,86

Litwa

33,99

8,65

12,25

7,94

5,15

Malezja

57,61

16,27

10,88

24,57

5,88

Meksyk

39,34

10,79

4,42

16,14

7,99

Mołdawia

17,88

7,27

0,30

6,58

3,37

Niemcy

47,41

14,3

19,85

1,43

11,83

Nikaragua

55,86

17,17

1,78

16,38

20,53

Pakistan

41,55

29,62

4,66

4,34

2,93

Panama

62,81

45,34

1,39

8,65

7,43

Peru

42,19

25,69

0,85

10,05

5,60

Polska

58,32

13,16

30,53

8,07

6,56

Rumunia

24,00

10,30

2,39

5,35

5,96

Salwador

51,67

26,72

3,85

14,20

6,90

Singapur

39,07

24,07

7,13

6,02

1,85

Słowacja

30,88

11,34

1,22

11,83

6,49

Słowenia

38,54

16,98

3,38

10,46

7,71

Trynidad

71,04

37,26

15,68

15,49

2,60

Turcja

42,17

20,88

8,26

6,17

6,85

Ukraina

24,01

6,38

2,21

8,05

7,36

Kraj

Urugwaj

53,30

33,01

1,32

15,21

3,76

USA

46,46

20,33

3,04

10,59

12,5

W. Brytania

39,12

14,53

9,49

9,61

5,50

Węgry

29,16

15,16

3,04

7,12

3,84

Włochy

73,52

42,77

7,25

1139

12,11

Źródło: T. Beck, A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic, Financing Patterns around the World,
The Role of Institutions, World Bank Working Paper 2002, cyt. M. Bajończyk,
Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, SGH, Warszawa 2007, s. 160.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że dominującym źródłem ﬁnansowania
zewnętrznego są kredyty i pożyczki z banków zagranicznych i krajowych, tak jak
to miało miejsce w przypadku USA, Włoch, Argentyny, Chile, Panamy; w państwach tych ﬁnansowanie bankowe stanowi ponad 50% całości ﬁnansowania
zewnętrznego.
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Na tle zaprezentowanych państw w Polsce jest najwyższy udział ﬁnansowania
zewnętrznego poprzez sprzedaż akcji (sprzedaż akcji stanowiła około 52% ﬁnansowania zewnętrznego). W Niemczech udział kapitału pochodzącego z emisji akcji
w ﬁnansowaniu zewnętrznym był również wysoki i wynosił 42%. Zdecydowanie niski udział kapitału akcyjnego w ﬁnansowaniu zewnętrznym miał miejsce
w Wielkiej Brytanii (24%), na Ukrainie udział ten osiągnął zaledwie 9%, a na
Słowacji wynosił 4%.
Ocenę wyróżnionych źródeł ﬁnansowania należy powiązać z różnymi etapami rozwoju rynków ﬁnansowych, wykorzystując model cyklu życia. Model ten
wyjaśnia, dlaczego w krajach rozwijających się tak często występuje ﬁnansowanie
działalności przedsiębiorstw poprzez emisję akcji, podczas gdy w krajach rozwiniętych dominuje ﬁnansowanie wewnętrzne (tab. 2).
Tabela 2. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw w zależności
od fazy cyklu ekonomicznego danego kraju
Faza rozwoju

Powstanie – rozwój
(kraje słabo
rozwinięte)

Szybki rozwój
(kraje nowo
uprzemysłowione)

Dojrzałość
(większość krajów
OECD)

Schyłek

tak

nie

nie

nie

Kapitał zewnętrzny

nie/tak

tak

nie*

nie*

Kredyty handlowe

tak

tak

tak

tak

Krótkoterminowe
długi

tak

tak

tak

tak

Finansowanie
długoterminowe

nie

nie/tak***

tak

nie**

Zyski zatrzymane

tak***

tak***

tak

tak

Rodzaj kapitału
Kapitał własny

Źródło: jak w tabeli 1.
* Zewnętrzny kapitał właścicielski jest dostępny, ale wykorzystywany
jest głównie do finansowania fuzji.
** Długoterminowe finansowanie jest wykorzystywane do projektów
o ograniczonym ryzyku i określonym terminie płatności.
*** Zyski występują tu jako źródło finansowania, ale nie są głównym źródłem,
gdyż nie są wystarczające.

Stwierdzić należy, że kraje słabo rozwinięte będące w fazie rozwoju potrzebują
dużego ﬁnansowania krótkoterminowego; na tym etapie ich rozwoju nie mają
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one dostępu do źródeł ﬁnansowania długoterminowego (zewnętrzny kapitał właścicielski jest nieosiągalny). W fazie szybkiego wzrostu zwiększa się dostępność
długoterminowego ﬁnansowania za pomocą długu. W fazie dojrzałości przedsiębiorstwa korzystają głównie z zysków zatrzymanych, następnie z ﬁnansowania
się długiem. W fazie schyłkowej zapotrzebowanie przedsiębiorstw na źródła
ﬁnansowania zewnętrznego są raczej niewielkie.
Powyższą analizę należy połączyć również z fazami cyklu życia przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa składa się najczęściej z czterech faz.
Należą do nich 2:
– faza powstawania i początkowego rozwoju,
– faza wzrostu,
– faza dojrzałości i schyłku działalności.
W fazie powstawania i początkowego rozwoju, kiedy ma miejsce duże ryzyko
operacyjne oraz ujemne przepływy pieniężne netto, co zniechęca potencjalnych
kredytodawców do ﬁnansowania przedsiębiorstwa, głównym źródłem ﬁnansowania jest kapitał własny. Na tym etapie rozwoju wykorzystywany jest kapitał
wysokiego ryzyka (venture capital).
W fazie wzrostu przedsiębiorstwo ma ogromne zapotrzebowanie na kapitał ze źródeł zewnętrznych. Ryzyko działania przedsiębiorstwa jest wciąż dość
wysokie, stąd w ﬁnansowaniu działalności przedsiębiorstwa udział długu nie
jest duży; przeważają zobowiązania krótkoterminowe. W fazie wzrostu wiele
przedsiębiorstw wykorzystuje kapitał hybrydowy. Szczególną formą ﬁnansowania
hybrydowego na tym etapie rozwoju przedsiębiorstwa jest kapitał mezzanine; jest
on hybrydową formą ﬁnansowania, łączy w sobie cechy zarówno kapitału własnego, jak i obcego. Kapitał mezzanine przybiera formę długoterminowej pożyczki,
która jest spłacana jednorazowo w całości po upływie terminu kredytowania. Na
bieżąco kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.
W sytuacji gdy przedsiębiorstwo wypracowuje dodatnie przepływy pieniężne
netto z działalności operacyjnej (faza dojrzałości), obniżeniu ulega jego ryzyko
operacyjne, maleje również zapotrzebowanie na nowy kapitał. Wysoka rentowność sprzedaży oraz zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych umożliwiają
przedsiębiorstwu zazwyczaj samoﬁnansowanie działalności. Przy wzroście zadłużenia przedsiębiorstwa w tej fazie dojrzałości ma miejsce znaczne zróżnicowanie
źródeł i form kapitału obcego.
2

Szczegółową charakterystykę poszczególnych faz cyklu życia i specyﬁkę ﬁnansowania
w kolejnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa podaje: A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 104-115.
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Charakterystyczną cecha fazy schyłkowej życia przedsiębiorstwa jest spadek
sprzedaży, spadek rentowności, zmniejszanie się dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Brak możliwości rozwojowych powoduje, że
przedsiębiorstwo zamiast potrzeb w zakresie ﬁnansowania odnotowuje bardzo
często nadwyżki kapitału. Ma miejsce wówczas zwrot kapitału właścicielom
w postaci wypłat dywidend, czy też poprzez wykup od akcjonariuszy własnych
akcji w celu ich umorzenia. W skali globalnej następuje relokacja kapitału z branż
schyłkowych do rozwojowych3.
2. Wykorzystanie kapitału mezzanine
Cechą charakterystyczną kapitału mezzanine jest to, że zawiera on tzw. equity-kicker (dodatkowe, realizowane na koniec inwestycji i uzależnione od rozwoju
przedsiębiorstwa wynagrodzenie dla inwestora). Może to być warrant, polegający
na nabyciu w przyszłości po preferencyjnych cenach wyemitowanych akcji. Mezzanine ma podporządkowany charakter wobec długu bankowego. Roszczenia
z tytułu tego rodzaju pożyczki są zaspokajane dopiero w drugiej kolejności, po
uregulowaniu zobowiązań z tytułu tradycyjnych kredytów bankowych. Zabezpieczeniem pożyczonych środków są przyszłe przepływy pieniężne, co stanowi
korzystne rozwiązanie dla ﬁrm, które nie są w stanie uzyskać kredytu bankowego z powodu braku wolnych aktywów, mogących stanowić zabezpieczenie dla
banku. Termin spłaty omawianego kapitału przypada zwykle rok później niż
termin spłaty długu nadrzędnego, co pozwala wydłużyć okres dostępu środków
ﬁnansowych.
Z przedstawionych wyżej wstępnych wyjaśnień dotyczących kapitału mezzanine wynika, że jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw z perspektywami
rozwoju o stabilnych przepływach pieniężnych. Co więcej, jest to źródło ﬁnansowania dostępne mimo braku standardowej zdolności kredytowej i zabezpieczeń
na aktywach ﬁrmy. Kapitał mezzanine adresowany jest do dużych i średnich
przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie, nie koncentruje się na branżach,
lecz dokonuje wyboru przedsiębiorstw ze względu na ich kondycję ﬁnansową oraz
wielkość zapotrzebowania na kapitał. Szczególna przydatność tego kapitału dla
podmiotów będących w fazie rozwoju wynika z faktu, że nie jest tutaj wymagana
regularna spłata rat długu. Podmiot spłaca dług na koniec obowiązywania umowy,
a w jej trakcie jedynie odsetki. Pożyczony kapitał może być spłacany środkami
3

Ibidem, s. 112.
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pozyskanymi na rynku publicznym lub też w sytuacji poprawy sytuacji przedsiębiorstwa – z kredytu bankowego.
Podkreśla się również elastyczność tego rodzaju kapitału; polega ona na możliwości dostosowania warunków ﬁnansowania do sytuacji przedsiębiorstwa. Strony
transakcji mogą ustalić między sobą terminy wypłat wynagrodzenia za udostępniony kapitał, odpowiadające ich preferencjom w zakresie ponoszenia ryzyka, jak
również zastosować obniżone oprocentowanie w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie
wypracuje w danym roku zadowalającego wyniku ﬁnansowego.
Jednym z podstawowych zastosowań kapitału mezzanine jest ﬁnansowanie
transakcji wykupów lewarowanych i menedżerskich. Wykorzystanie kapitału
mezzanine w transakcjach leveraged buy-out (LBO) stanowi element działań ukierunkowanych na optymalizację struktury ﬁnansowania. Relacja kapitału obcego do
kapitału własnego ma istotne znaczenie dla zwiększania wartości przedsiębiorstwa.
Wzrost udziału tańszego kapitału obcego w formie mezzanine przyczynia się do
obniżenia łącznego kosztu ﬁnansowania przedsiębiorstwa4.
Zakres wykorzystania kapitału mezzanine, jak już podkreślono, dotyczy głównie wspierania ekspansji rynkowej przedsiębiorstw w fazie wzrostu.
Stosowany na rynku europejskim kapitał mezzanine dotyczy z reguły transakcji
LBO. Przeciętny udział mezzanine w ﬁnansowaniu tych transakcji w krajach Unii
Europejskiej wynosi 10% i stanowi po kredycie bankowym (50%) oraz kapitale inwestorów ﬁnansowych (20%) jedno z podstawowych źródeł ﬁnansowania wykupów.
Na rynku polskim Griﬃn Property Finance będzie pierwszym funduszem
mezzanine. Arabowie, inwestując w nieruchomości, chcą na ten cel przeznaczyć 250
mln euro. Kapitał mezzanine ﬁnansuje 50% kosztów inwestycji, a pobiera 25% zysku
i odsetki od zainwestowanego kapitału. Jest to droższy sposób ﬁnansowania inwestycji niż kredyt bankowy, ale zdecydowanie tańszy niż udziałowiec, który w takiej
samej sytuacji będzie domagał się połowy zysków. Dla deweloperów ta propozycja
może być atrakcyjna, bo fundusz nie ingeruje w proces podejmowania decyzji i nie
domaga się swoich przedstawicieli w zarządzie ﬁrmy deweloperskiej.
Szacuje się, że na świecie roczne zapotrzebowanie na środki z funduszu mezzanine wynosi do 34 mld dolarów. Aktualnie Griﬃn Property Finance podpisał
wstępne umowy z deweloperami na około 150 mln euro5.

4

5

W. Pełka, Kapitał mezzanine jako hybrydowa forma ﬁnansowania rozwoju przedsiębiorstw,
„Przegląd Organizacji” nr 4/2008.
R. Grzyb, Arabowie zainwestują w nieruchomości w Polsce, „Gazeta Prawna” nr 66/2008.
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STRUCTURE OF SPONSORSHIP FOR ENTERPRISES
ON GLOBAL MARKET

Summary
Evaluation of enterprises’ ﬁnancial structures in diﬀerent countries is presented in the article. Analysis in the article are connected with internal and
external ﬁnancial sources. Due to complexity, diﬀerent forms and exchange
transactions of economical processes there is a need to describe and than
explain meaning certain ﬁnancial sources. In this work usage of mezzanine
capital as a hybrid form of ﬁnancing enterprise development is described.
Translated by Helena Kościelniak
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STRUKTURA KAPITAŁU I RYZYKO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W ZALEŻNOŚCI OD SIŁY EKONOMICZNEJ INDYWIDUALNYCH
GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W OPINII ROLNIKÓW

Wstęp
Decyzje o ukształtowaniu struktury kapitału określają proporcje wewnętrznych
i zewnętrznych źródeł ﬁnansowania wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Każda decyzja inwestycyjna będzie kształtować zależności powstające
zarówno w pasywach, jak i aktywach danej jednostki gospodarczej. Inwestorzy,
z natury niechętni ryzyku, będą oczekiwać wyższej stopy zwrotu w sytuacji ﬁnansowania inwestycji kapitałem własnym. W tym aspekcie dźwignię ﬁnansową
można zdeﬁniować jako ﬁnansowanie inwestycji mniej kosztowym kapitałem1.
Fakt wykorzystywania kapitału obcego w ﬁnansowaniu działalności gospodarstw
rolniczych powoduje zwiększenie wartości przepływów pieniężnych, przyczyniając
się do wzrostu ryzyka ﬁnansowego oraz ryzyka operacyjnego2.
Teoria agencji nawiązuje do relacji, która mówi o zwiększeniu dyscypliny
zarządzających w związku z wyższym udziałem długu w pasywach ogółem.
W odróżnieniu od kapitału własnego jednostka gospodarcza od zaciągniętego
długu musi płacić odsetki w wyznaczonym terminie3. Z taką zmianą w strukturze
kapitału wiąże się zwiększenie prawdopodobieństwa utraty płynności ﬁnansowej,
1

2
3

R. Dobbins, W. Frąckowiak, S.F. Witt, Praktyczne zarządzanie kapitałami ﬁrmy, PAANPOL, Poznań 1992, s. 121.
Ibidem, s. 121.
M. Hamrol, A. Filipczyk, Czynniki determinujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Teoria
a praktyka, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie ﬁnansami, red. D. Zarzecki, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 254.
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a w dalszej perspektywie bankructwa. Zarządzający za wszelką cenę będą starali
się zapobiec takiej sytuacji. W przypadku małych jednostek gospodarczych może
wystąpić konﬂikt interesów między odbiorcą a dostawcą z tytułu opóźnienia płatności4. Wiąże się to z obniżeniem dochodowości ze sprzedaży towarów lub usług,
jak i zwiększeniem ryzyka ﬁnansowego wynikającego z zawieranych transakcji
z odbiorcami.
Kształtowanie struktury kapitałowej, obejmuje ryzyko i stopień rentowności
majątku przedsiębiorstwa. Ryzyko wiąże się zarówno ze spadkiem rentowności,
jak też utratą płynności ﬁnansowej wynikającej z trudności w pozyskaniu krótkoterminowych kredytów bądź innych źródeł ﬁnansowania bieżącego5. Relacje
pomiędzy zaangażowanym kapitałem obcym i własnym uzależnione są od czynników wewnętrznych i zewnętrznych określających docelową strukturę kapitału.
Takie zależności można przypisać specyﬁce branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Niektóre branże charakteryzują się brakiem lub jedynie nieznacznym
udziałem zobowiązań w strukturze pasywów6. Sytuację tę można zaobserwować
w sektorze rolnictwa, w którym wśród determinantów kształtujących strukturę
kapitału można wyróżnić: brak stabilności sprzedaży, specyﬁkę struktury aktywów
(aktywa biologiczne), wysoki koszt kapitału własnego oraz wysoki stopień ryzyka
operacyjnego związanego z czynnikami przyrodniczymi. Rolnictwo zaliczyć
można do branż szczególnie wrażliwych, w których zarządzający jednostkami
gospodarczymi starają się unikać nadmiernego zadłużenia w celu zminimalizowania oddziaływania czynników zewnętrznych7.
W jednostkach gospodarczych z sektora rolnictwa występuje zjawisko nieinwestowania związane z brakiem środków własnych, jak i z niepewnością wynikającą
z ciągłych zmian gospodarowania oraz cen na rynku rolnym. Rolnicy obawiają się
w większym stopniu utraty kapitału własnego, problemów z płynnością ﬁnansową, a ostatecznie bankructwa, niż możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści
4

5

6

7

D. Zawadzka, Kredyt kupiecki w teoriach struktury kapitału w warunkach ﬁnansowania małego
przedsiębiorstwa, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 643.
M. Dylewski, Strategia ﬁnansowania przedsiębiorstwa a kształtowanie struktury kapitału, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1136, Wrocław 2006, s. 106-110.
A. Zygmunt, Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie, w: Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1042, Wrocław 2004, s. 420-421.
J. Lichtarski, J. Szczygielski, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 475.
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z tytułu zwiększania poziomu zadłużenia8. Wiąże się z tym fakt ﬁnansowania
większości inwestycji w gospodarstwach rolniczych kapitałem własnym. Powoduje
to obniżenie ryzyka ﬁnansowego, ale i przyczynia się do przesunięcia w czasie
wdrażania inwestycji z tytułu czasu niezbędnego na zgromadzenie środków pieniężnych na ten cel.
Wahania uzyskanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego9 wynikają
z wykorzystywania kapitału obcego obciążonego odsetkami, które powoduje zwiększenie różnicy między poziomem dochodu na poziomie operacyjnym a dochodem
ﬁnalnym, poprzez występowanie dodatkowego kosztu ﬁnansowego10. Ryzyko
ﬁnansowe ma swoje źródło w decyzjach odnoszących się do wyboru rodzaju oraz
struktury długookresowych źródeł ﬁnansowania11. Taka sytuacja wymaga od zarządzających podejmowania procesów adaptacyjnych odzwierciedlających zachodzące
zmiany w otoczeniu. W gospodarstwach rolniczych wciąż występuje częściej zjawisko samoﬁnansowania prowadzonej działalności niż udział długu w strukturze
kapitału kształtującego wzrost poziomu rentowności kapitałów własnych.
1. Metodyka badań
Celem opracowania jest przedstawienie oceny źródeł ﬁnansowania w opinii
rolników przy uwzględnieniu wielkości siły ekonomicznej (ESU, ang. European
Size Unit) gospodarstw rolniczych.
Badania do kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 2007 na
grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze, uczestniczących w systemie Farm Accountancy Data Network12 (FADN) w województwie
8

9
10

11
12

J. Kulawik, Makro- i mikroekonomiczne przesłanki oraz skutki interwencjonizmu państwowego w sferze kredytowania rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2000, s. 5.
Kategoria wyniku ﬁnansowanego w FADN.
E.M. Wrońska, Zakres decyzyjny zarządzania kapitałami, w: Prace i Materiały Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 568.
Ibidem, s. 568-569.
Europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych formalne
kształtowanie rozpoczął w 1965 r. Unikalność FADN polega na tym, że gromadzi on dane
zaliczane do grupy wrażliwych, ponieważ opisują przede wszystkim sytuację ekonomiczną
i ﬁnansową gospodarstw rolnych, L. Goraj i inni, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku, Wydawnictwo IERiGŻPIB, Warszawa 2006, s. 6-7.
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mazowieckim we współpracy z Mazowieckiem Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Poświętnem. Dobór próby badawczej dokonany był w sposób celowy i odzwierciedla strukturę prowadzonej działalności rolniczej w tym regionie. Województwo
mazowieckie zostało wybrane z uwagi na lokalizację w środkowej części Polski
oraz przeciętne warunki działalności rolniczej na tle pozostałych województw.
Region Mazowsza i Podlasia, w którym położone jest województwo mazowieckie,
charakteryzuje się gospodarstwami średnimi o przeciętnym poziomie intensywności produkcji13. Dane FADN ustawowo gromadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. W polu obserwacji
FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej w rolnictwie. Za takie uznawane są gospodarstwa rolnicze,
które mieszczą się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie
FADN lub kraju co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej
(ang. Standard Gross Margin – SGM)14. ESU jako kryterium podziału gospodarstw
rolniczych ukazuje nadwyżkę produkcji rolniczej po pomniejszeniu o przeciętne
koszty bezpośrednie ponoszone w danym regionie. Wielkość ta została zestandaryzowana i w każdym kraju Unii Europejskiej poziom jednej jednostki ESU
wynosi 1200 €. System FADN w Polsce zbiera dane dla gospodarstw o ESU na
poziomie równym bądź wyższym niż 2.
Gospodarstwa zostały podzielone według ESU przy uwzględnieniu liczebności
gospodarstw rolniczych w województwie mazowieckim15. W badaniach wyróżniono cztery grupy wielkości ekonomicznej: 2-6 ESU, 6-16 ESU, 16-40 ESU
i powyżej 40 ESU. W ramach każdego pytania można było zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź, dlatego też suma odpowiedzi nie pokrywa się ze 100%.
2. Wyniki badań
Tabela 1 przedstawia problematykę regulowania bieżących wydatków gospodarstw w opinii rolników. W grupie gospodarstw o najwyższej sile ekonomicznej
większość rolników (57,1%) opowiedziała się za brakiem problemów związanych
13

14

15

D. Osuch, L. Goraj, A. Skarżyńska, K. Grabowska, Plan wyboru próby gospodarstw rolnych
polskiego FADN, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004, s. 6.
Standardowa nadwyżka bezpośrednia jest nadwyżką wartości produkcji danej działalności
rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji. L. Goraj L. i inni, Wyniki standardowe..., op. cit., s. 9.
Liczebność grup gospodarstw rolniczych wydzielonych pod względem ESU jest następująca: I – 20, II – 42, III – 31, IV – 7.
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ze spłatą zobowiązań bieżących. Natomiast w grupie 2-6 ESU 30,0% rolników
wskazało na problemy z płatnością zobowiązań występujących okresowo. Wynikać
to może z mniejszej skali działalności i specyﬁki działalności rolniczej w grupie
gospodarstw o najniższej sile ekonomicznej. Taka sytuacja może wiązać się z długim cyklem produkcyjnym oraz dłuższym okresem realizacji zysków.
Tabela 1. Problemy występujące przy bieżącym finansowaniu
działalności gospodarstw rolniczych (%)

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

Udział
odpowiedzi

Czy w Pana/i gospodarstwie występują problemy z pokrywaniem wydatków związanych
z bieżącym funkcjonowaniem gospodarstwa?
a) tak

30,0

11,9

19,4

0,0

17,0

b) nie

35,0

45,2

38,7

57,1

42,0

c) tak, ale bardzo rzadko

35,0

42,9

41,9

42,9

41,0

Jakie wydatki w największym stopniu obciążają bieżące funkcjonowanie gospodarstwa?
a) pokrywanie wydatków za usługi rolnicze

20,0

7,1

6,5

0,0

9,0

b) płatności rat kredytów krótkoterminowych

5,0

2,4

0,0

0,0

2,0

c) płatności dostawcom za materiał siewny
i sadzeniaki

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

d) płatności za zakup środków chemicznych i pasz

5,0

4,8

12,9

0,0

7,0

e) opłata bieżących napraw w gospodarstwie

0,0

7,1

6,5

0,0

5,0

f ) zakup zwierząt

5,0

0,0

0,0

0,0

1,0

g) opłaty za energię, telefon itp.

25,0

2,4

6,5

0,0

8,0

Źródło: opracowanie własne.

Wśród przyczyn związanych z problemami regulowania wydatków w grupie
gospodarstw ESU 2-6 wyróżniono trudności ze spłatą zobowiązań za energię
i telefon (25%) będącymi kosztami stałymi. Wskazuje to na problem regulowania bieżących wydatków w gospodarstwie. Świadczy to nie tylko o problemach
z ﬁnansowaniem cyklu obrotowego, ale tym bardziej – rozwoju gospodarstw
związanego z wdrażaniem inwestycji. Natomiast w najsilniejszej grupie ekonomicznej gospodarstw (IV) problemy z pokrywaniem bieżących wydatków nie
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występują (57,1%), lub pojawiły się jedynie okresowo (42,9%). Wśród rolników
z grupy gospodarstw o 6-16 ESU wyróżniono dwa dominujące wydatki, które
zachwiały równowagę ﬁnansową gospodarstwa: wydatki za usługi rolnicze (7,1%)
oraz zobowiązania z tytułu bieżących napraw w gospodarstwie (7,1%). W III
grupie ESU rolnicy wskazali na problemy z pokryciem wydatków na zakup
środków chemicznych i pasz (12,9%), co może wynikać z rosnących ich cen na
rynku rolnym. W tej grupie gospodarstw wydatki te występują okresowo i są niezbędne do kontynuacji działalności operacyjnej. Reasumując można stwierdzić,
że jedynie największe gospodarstwa o ESU powyżej 40 nie miały problemów
z bieżącym regulowaniem swoich płatności, natomiast rolnicy z gospodarstw
słabszych ekonomiczne wskazali na trudności ze spłatą samych zobowiązań
bieżących. Dla małych gospodarstw tego typu problemy świadczą o niskiej dochodowości prowadzonej działalności.
Tabela 2. Struktura krótkoterminowych źródeł finansowania (%)

I

II

III

IV

Udział
odpowiedzi

a) nie korzystam z żadnych

50,0

45,2

35,5

42,9

43,0

b) komercyjne krótkoterminowe kredyty bankowe

15,0

4,8

6,5

0,0

7,0

c) komercyjne krótkoterminowe kredyty zaciągane
w innej instytucji niż bank

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

d) prywatne pożyczki krótkoterminowe

5,0

0,0

6,5

0,0

3,0

e) preferencyjne kredyty krótkoterminowe

30,0

42,9

35,5

57,1

39,0

f ) kredyt w rachunku bieżącym

10,0

11,9

29,0

28,6

18,0

g) pożyczki od rodziny bądź znajomych

15,0

7,1

6,5

0,0

8,0

h) inne

5,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2 przestawia wykorzystywane przez rolników krótkoterminowe źródła
kapitału obcego. Wśród źródeł ﬁnansowania o terminie zapadalności krótszym
niż rok 39% rolników wskazało na preferencyjne kredyty krótkoterminowe.
Natomiast aż 43% rolników nie wykorzystywało żadnego krótkoterminowego kapitału obcego w działalności rolniczej. Analogiczna relacja w strukturze
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kapitału wystąpiła w grupie gospodarstw najsłabszych ekonomicznie, które aż
w połowie nie wykorzystywały żadnych źródeł ﬁnansowania o terminie płatności
krótszym niż rok.
Grupa gospodarstw najsłabszych ekonomicznie o 2-6 ESU (I) w największym
stopniu ﬁnansowała swoją działalność pożyczkami od rodziny i znajomych. Wskazuje to na problemy z dostępem do kapitału obcego w tej grupie gospodarstw.
Rolnicy w tych gospodarstwach zdywersyﬁkowali strukturę krótkoterminowych
źródeł ﬁnansowania, a wśród wymienionych znalazły się m.in. komercyjne i preferencyjne kredyty bankowe, pożyczki prywatne oraz od rodziny oraz kredyty
w rachunku bieżącym. Gospodarstwa rolnicze najsilniejsze ekonomicznie (IV)
ﬁnansowały w 57,1% krótkoterminowe zapotrzebowanie na kapitał z preferencyjnych kredytów, do których rolnicy uzyskują dopłatę do odsetek.
Tabela 3. Struktura długoterminowych źródeł finansowania (%)

I

II

III

IV

Udział
odpowiedzi

a) nie korzystam z żadnych

70,0

21,4

9,7

14,3

27,0

b) preferencyjne kredyty długoterminowe

30,0

73,8

90,3

71,4

70,0

c) komercyjne długoterminowe kredyty bankowe

0,0

4,8

6,5

0,0

4,0

d) komercyjne długoterminowe kredyty zaciągane
w innej instytucji niż bank

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

e) prywatne pożyczki długoterminowe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

f ) pożyczki od rodziny bądź znajomych

0,0

0,0

3,2

0,0

1,0

g) inne

0,0

2,4

6,5

14,3

4,0

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 przedstawia długoterminowe źródła ﬁnansowania wykorzystywane
w gospodarstwach rolniczych. W gospodarstwach najsłabszych ekonomicznie 70%
rolników wskazało na niewykorzystywanie długoterminowego kapitału obcego.
Odmienna zależność wystąpiła w grupie gospodarstw najsilniejszych ekonomicznie, gdzie 71,4% rolników opowiedziało się za zaangażowaniem w prowadzonej
działalności długoterminowych kredytów preferencyjnych. Podobna sytuacja
wystąpiła w grupie 16-40 ESU, w której aż 90% respondentów wykorzystuje preferencyjne kredyty długoterminowe w ﬁnansowaniu działalności rolniczej. Również
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w grupie III najniższy odsetek respondentów (9,7%) wskazał na brak zewnętrznego kapitału długoterminowego. Reasumując można stwierdzić, że w tej grupie
gospodarstw wystąpiło najwyższe zapotrzebowanie na to źródło ﬁnansowania,
co może również świadczyć o dużej konkurencji w tej grupie gospodarstw.
Tabela 4. Przyczyny opóźniania płatności (%)

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

Udział
odpowiedzi

Czy świadomie opóźnia Pan/i terminy płatności za zakupione środki obrotowe,
usługi lub inwestycje?
a) tak

0,0

9,5

3,2

14,3

6,0

b) nie

85,0

73,8

67,7

28,6

71,0

c) tak, ale bardzo rzadko

15,0

11,9

29,0

57,1

21,0

Przyczyny opóźnienia płatności
a) ulokowanie posiadanej gotówki na lokacie
w banku

0,0

0,0

3,2

0,0

1,0

b) zaangażowanie gotówki w inne przedsięwzięcie

0,0

0,0

9,7

28,6

5,0

c) opóźnienie płatności przez odbiorców produktów

0,0

7,1

0,0

0,0

3,0

d) brak negatywnych konsekwencji związanych
z późniejszą płatnością (odsetki karne)

0,0

2,4

3,2

14,3

3,0

e) trudności ze sprzedażą produktów rolniczych

0,0

4,8

0,0

0,0

2,0

f ) przeoczenie terminów płatności

0,0

2,4

0,0

0,0

1,0

g) dostosowanie się do sytuacji panującej
w otoczeniu (inni rolnicy też nie płacą
zobowiązań terminowo)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

h) wybór między realizacją jednej płatności a drugiej,
która może okazać się bardziej pilna

0,0

9,5

6,5

0,0

6,0

i) zgubienie faktury

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono opinię rolników dotyczącą występowania opóźnień
płatności i przyczyn z tym związanych. Pytanie dotyczyło świadomego opóźniania terminów płatności za zakupione środki obrotowe, usługi, poczynione
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inwestycje lub inne. W całej grupie rolników 71,0% opowiedziało się za terminowym regulowaniem zobowiązań. Natomiast największe rozbieżności z tego
tytułu powstały w grupie gospodarstw najsilniejszych ekonomicznie, w których
57,1% rolników wskazało na okresowe opóźnianie płatności. W gospodarstwach
z grupy najsłabszej ekonomicznie opóźnienia z tytułu płatności występowały
incydentalnie. Wynikać to może z przekazywania na rynek sygnału, iż są one
wiarygodnym partnerem do współpracy, w pełni wypłacalnym. Świadczy to
o chęci uwiarygodnienia swojej pozycji na rynku w celu otrzymania w przyszłości
od dostawców kredytu kupieckiego16, mogącego być dla rolników substytutem
krótkoterminowych kredytów bankowych.
Wśród przyczyn związanych z opóźnieniami płatności rolnicy w większości
z grupy II, III i IV wskazali na brak negatywnych konsekwencji związanych
z późniejszą płatnością. W gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie (grupa IV) 28,6% rolników za jedną z przyczyn uznało równoległe zaangażowanie
gotówki w inne przedsięwzięcie. Świadczyć to może o przejściowych problemach związanych z płynnością ﬁnansową i przepływów pieniężnych w cyklu
obrotowym produkcji. W gospodarstwach z grupy II (9,5%) i III (6,5%) rolnicy
wskazali na konieczność wyboru dokonania płatności pomiędzy zaciągniętymi
zobowiązaniami. Sytuacja ta świadczy o pewnej hierarchizacji spłaty zadłużenia
z tytułu bieżących wydatków w celu utrzymania płynności ﬁnansowej i kontynuacji działalności.
Tabela 5 przedstawia ocenę ryzyka ﬁnansowego prowadzonej działalności
ﬁnansowanej wyłącznie kapitałem własnym. Wśród rolników przeważają odpowiedzi, iż ryzyko to spostrzegane jest jako średnie (28%), małe (26%) bądź bardzo
małe (27%). Taka ocena związana jest ze strategią minimalizowania ryzyka ﬁnansowego, wynikającego z wysokiego ryzyka operacyjnego prowadzonej produkcji
rolniczej. Stopień wykorzystywania obcych źródeł ﬁnansowania i utrzymywania
ich na odpowiednim poziomie może przyczynić się do osiągania większej nadwyżki bezpośredniej, pomimo iż nie wiąże się to z korzyściami podatkowymi.
Wynikać to może z dywersyﬁkacji zaciągniętych zobowiązań, wpływających
na wzrost stopnia wykorzystania dźwigni ﬁnansowej17. W grupie gospodarstw
16-40 ESU rolnicy ocenili funkcjonowanie gospodarstwa przy wykorzystywaniu
16
17

D. Zawadzka, Kredyt kupiecki w teoriach..., op. cit., s. 641.
M. Mądra, E. Stola, Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od
zadłużenia i siły ekonomicznej, w: Zeszyty Naukowe SGG Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 83.
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środków własnych jako duże (22,6%). Wynikać to może z wprowadzania przez te
gospodarstwa inwestycji współﬁnansowanych z Unii Europejskiej i formalnych
uregulowań z tych związanych. Dla większości tych gospodarstw brak funduszy
unijnych stanowiłby barierę dalszego rozwoju działalności z powodu wstrzymania
wdrażania inwestycji, odsuniętych do realizacji w czasie. W grupie gospodarstw
o sile ekonomicznej z zakresu 16-40 ESU odpowiedzi wskazane przez rolników
były zróżnicowane. Wynikać to może z odmiennej sytuacji ﬁnansowej w tej grupie gospodarstw rolniczych związanej ze specyﬁką produkcji, cyklem rozwoju
gospodarstwa i przyjętą strategią ﬁnansowania.
Tabela 5. Ocena ryzyka prowadzonej działalności gospodarstwa finansowanej
jedynie ze środków własnych (%)
Wyszczególnienie

I

II

III

IV

Udział odpowiedzi

a) bardzo duże

5,0

2,4

6,5

14,3

5,0

b) duże

5,0

11,9

22,6

14,3

14,0

c) średnie

30,0

33,3

22,6

14,3

28,0

d) małe

25,0

28,6

22,6

28,6

26,0

e) bardzo małe

35,0

23,8

25,8

28,6

27,0
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6 przedstawia ocenę wpływu wzrostu zadłużenia na działalność gospodarstwa rolniczego. Rolnicy wskazali na trzy czynniki warunkujące zmiany
pojawiające się wraz ze zwiększeniem zadłużenia: wzrost obciążeń ﬁnansowych
z tytułu spłaty rat kredytów oraz większe ryzyko niewypłacalności (64%), brak
możliwości realizowania kolejnych inwestycji (43%) oraz spadek wiarygodności
w oczach dostawców i odbiorców (39%). W odpowiedziach tych największy
udział miały gospodarstwa o niższej i niskiej sile ekonomicznej 2 do 16 ESU
(grupa I i II). Natomiast gospodarstwa najsilniejsze ekonomicznie wskazywały
również na bardziej efektywne wykorzystanie otrzymanych środków pieniężnych
z tytułu zaciągniętego kredytu (57,1%), będącego wynikiem motywacji do spłaty zaciągniętego długu. Rolnicy z tej grupy gospodarstw wskazali również na
wzrost efektywności wykorzystania środków własnych z tytułu podniesienia ich
stopy zwrotu (28,6%), jak i kapitału obcego będącego czynnikiem wspierającym
rozwój działalności (28,6%). Zarządzający tymi gospodarstwami, w związku
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z większą skalą produkcji i wyższym zadłużeniem, odnotowali dodatkowe
korzyści związane z efektem dźwigni ﬁnansowej18.
Tabela 6. Wpływ wzrostu poziomu zadłużenia na działalność gospodarstwa (%)

I

II

III

IV

Udział
odpowiedzi

a) zwiększenie obciążeń związanych ze spłatą
większych rat kredytów zwiększa ryzyko
niewypłacalności gospodarstwa

75,0

66,7

58,1

42,9

64,0

b) wspomaga rozwój działalności produkcyjnej poprzez posiadanie większej ilości środków
pieniężnych

10,0

14,3

12,9

28,6

14,0

c) dezorganizuje działalność gospodarstwa,
gdyż procedury finansowe są pracochłonne

15,0

9,5

6,5

0,0

9,0

d) przyczynia się do niepodejmowania kolejnych
inwestycji oprócz tej realizowanej

50,0

40,5

48,4

14,3

43,0

e) mobilizuje do efektywniejszego wykorzystywania
otrzymanych środków pieniężnych z kredytu

20,0

26,2

29,0

57,1

28,0

f ) powoduje efektywniejsze wykorzystanie środków
własnych

15,0

14,3

35,5

28,6

22,0

g) zmniejsza wiarygodność gospodarstwa wśród
odbiorców i dostawców

40,0

50,0

25,8

28,6

39,0

h) nie wpływa w ogóle

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

i) inne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując należy zauważyć, że 64% rolników utożsamia wzrost zadłużenia
ze wzrostem ryzyka niewypłacalności gospodarstwa, co może wiązać się z występującymi problemami regulowania bieżących zobowiązań.

18

Gospodarstwa silniejsze ekonomiczne (ESU > 40) ﬁnansują swoją działalność głównie
długoterminowymi kredytami preferencyjnymi. W tej grupie gospodarstw występuje dodatni efekt dźwigni ﬁnansowej związany z korzystnymi warunkami spłaty zadłużenia.
M. Mądra, E. Stola, Struktura..., op. cit., s. 82-83.

205

206

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
II. KOSZT KAPITAŁU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Wnioski
W opracowaniu ukazano zależności występujące między strukturą kapitału,
oceną źródeł ﬁnansowania i ryzyka ﬁnansowego a siłą ekonomiczną gospodarstw
w opinii rolników. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Rolnicy z gospodarstw najsłabszych ekonomicznie w swej strukturze kapitału wykorzystywali dywersyﬁkację krótkoterminowych źródeł ﬁnansowania. Świadczy to o minimalizowaniu przez rolników ryzyka ﬁnansowanego, ale również o ograniczonym dostępie tych gospodarstw do kapitału
obcego. W gospodarstwach tych praktycznie nie wykorzystywano obcego
kapitału długoterminowego, a jeśli tak, to były to przede wszystkim kredyty preferencyjne. W gospodarstwach tych nie występowały opóźnienia
w płatnościach, co może świadczyć o kształtowaniu optymalnego obrazu
ﬁnansowego. Rolnicy w gospodarstwach najsłabszych ekonomicznie wskazali na rosnące ryzyko niewypłacalności wraz ze wzrostem zadłużenia.
2. W gospodarstwach najsilniejszych ekonomiczne rolnicy odnotowali pozytywne oddziaływanie kapitału obcego w swej działalności. W grupie
tych gospodarstw najczęściej wykorzystywanymi źródłami ﬁnansowania
zarówno krótko-, jak i długoterminowego były kredyty preferencyjne.
Rolnicy z tych gospodarstw nie mieli problemów z regulowaniem swoich
zobowiązań, a rzadko występujące opóźnienia wynikały z przesunięć płatności, czyli niedopasowania przepływów pieniężnych.
3. Ryzyko prowadzonej działalności ﬁnansowanej jedynie środkami własnymi
rolnicy z grupy gospodarstw słabszych ekonomicznie ocenili jako bardzo
małe, małe bądź średnie. Natomiast w grupie gospodarstw o wyższej sile
ekonomicznej ocena ryzyka tego typu ﬁnansowania była zróżnicowana.
Rolnicy z gospodarstw o wyższej sile ekonomicznej widzą potrzebę wykorzystywania kapitału obcego w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej na
rynku rolnym. Wzrost zadłużenia w tej grupie gospodarstw był również
utożsamiany z korzyściami wynikającymi z efektywniejszego wykorzystywania zarówno kapitału własnego, jak i obcego.
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THE CAPITAL STRUCTURE AND THE RISK OF LED ACTIVITY DEPENDING
ON THE EUROPEAN SIZE UNIT IN AGRICULTURAL FARMS
IN OPINION OF FARMERS

Summary
The elaboration introduced the capital structure and the risk assessment of led
activity in opinion of farmers which are conducting the FADN system of the
farming accountancy. The researches were passed in 2007 on the group of 100
farmers from the Mazowsze province. The agricultural farms were divided
according to the criterion of the European Size Unit (ESU). Farmers from
the most economically weak farms noticed the limited access to the ﬁnancing
sources, in spite of this fact they did not retard the payment of their liabilities.
However the most economically strong farms more often used the outside
capital in their own activity, thus higher level of the debts contributed to more
eﬀective usage of the outside capital. Most of economically weak farms higher
debt level inﬂuence on the bankruptcy risk in farmers opinion.
Translated by Magdalena Mądra
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Agnieszka Mikulska

LEASING ALTERNATYWNĄ FORMĄ FINANSOWANIA INWESTYCJI.
ANALIZA POLSKIEGO RYNKU LEASINGU

Wprowadzenie
Przyczynę dynamicznego rozwoju gospodarki światowej XX wieku należy
upatrywać w społeczeństwie, które szczególnie niesamowity nacisk kładzie na
edukację i nieustanne zdobywanie wiedzy. Pociąga to za sobą możliwość odkrycia nowych rozwiązań technologicznych nie pozostających bez wpływu na
współczesną gospodarkę. Mamy do czynienia z ciągłym rozwojem technicznym,
nieustannym udoskonalaniem istniejących już rozwiązań poprawiających jakość
i wydajność. Ostra i nieustanna konkurencja wśród przedsiębiorców o wytworzenie jeszcze lepszego i tańszego produktu i tym samym pozyskanie nowych
klientów i zwiększenia źródła swoich zysków wymusza ciągłe wprowadzanie
innowacyjnych i jak najnowszych rozwiązań, które w zakupie są drogie i często
pozostają w sferze planów i marzeń przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji znalazła
się gospodarka Polski po reformach ustrojowo-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych XX w. Z uwagi na wzrost inwestycji i zapotrzebowanie na środki ﬁnansowe
przedsiębiorcy stanęli przed problemem znalezienia nowych źródeł ﬁnansowania,
które byłyby bardziej konkurencyjne od dotychczasowych, tj. głównie kredytu
bankowego. Z pomocą przychodzą wówczas nowoczesne formy ﬁnansowania
inwestycji przez inne instytucje, np. factoring, leasing czy forfaiting; przy czym
najbardziej kluczowym rozwiązaniem, bezpośrednio ﬁnansującym konkretną
inwestycję, jest umowa leasingu.
Umowa leasingu jest stosunkowo nową formułą ﬁnansowania inwestycji.
W Polsce do 1991 roku ﬁnansowanie inwestycji dokonywane było jedynie przy
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pomocy środków własnych i kredytów bankowych. Od tego roku zaczęły następować zmiany wynikające z pojawienia się pierwszych ﬁrm leasingowych.
Związane to było w dużej mierze z panującym wcześniej ustrojem politycznym
i nieprzychylnym podejściem rządu do innowacyjności i własności prywatnej. Po
zmianach ustrojowo-politycznych nastąpił wyraźny i odczuwalny proces zmian
w gospodarce państwa. Wielkie zmiany zachodzące w gospodarce i stały jej rozwój są możliwe głównie dzięki przedsiębiorcom, ﬁrmom działającym w danym
środowisku. Oczywiście samo państwo powinno stworzyć odpowiednie warunki
i możliwości do bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiąże się to
z przejrzystymi i niezmiennymi uregulowaniami prawnymi. W latach 90. XX
wieku w Polsce na tym polu ustawodawca zrobił wystarczająco dużo szkód, aby
skutecznie zniechęcić przedsiębiorców i powstrzymać rozwój formy ﬁnansowania
inwestycji poprzez leasing. Przykładem są kilkakrotne zmiany prawa podatkowego, za każdym razem radykalnie zmieniające ulgi i odpisy dla przedsiębiorców, brak jasnych zapisów w kodeksie cywilnym. To, czego najbardziej boją się
przedsiębiorcy, to nieprzewidywalność władzy ustawodawczej i częste zmiany
prawa. Brak przejrzystości i jasności w przepisach powoduje, iż przedsiębiorcy
znaczną część swojej energii i środków przeznaczają na zapoznanie się z nowymi
rozwiązaniami prawnymi. Szczególnie problem ten dotyka sektor małych ﬁrm,
które w znacznym stopniu stanowią o sile i kondycji gospodarki państwa. Częste
zmiany w prawie podatkowym i brak spójności w interpretacji przepisów powodują, iż podjęcie decyzji przez przedsiębiorcę o wprowadzeniu nowych rozwiązań
technologicznych wiąże się z nadmiernym wzrostem ryzyka. Sam proces inwestycyjny, łącznie z kosztowną fazą przygotowawczą, może trwać kilka miesięcy,
a czasami i kilka lat. Korzystne dla przedsiębiorcy zapisy prawa obowiązujące w fazie planowania i przygotowywania inwestycji mogą ulec drastycznym zmianom
po kilku miesiącach, gdy planowana inwestycja będzie już na zaawansowanym
etapie wdrażania. Z biegiem lat polski ustawodawca powoli i stopniowo zaczął
wprowadzać rozwiązania prawne regulujące umowę leasingu i w swoich zapisach
zbliżające nas do krajów Unii Europejskiej. Dostosowano mało elastyczne prawo
podatkowe, ustawę o rachunkowości, jak i sam kodeks cywilny.
Celem artykułu jest zaprezentowanie leasingu jako alternatywnej formy ﬁnansowania inwestycji, a w drugiej części pracy – przedstawienie aktualnej sytuacji
na rynku usług leasingowych w Polsce w latach 2006-2007.
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1. Pojęcie leasingu
Termin leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego dzierżawę lub najem. W języku polskim zwrot ten nie ma swojego odpowiednika.
W dostępnej literaturze fachowej odnaleźć można wiele deﬁnicji leasingu. Można
zatem podjąć próbę ujednolicenia pojęcia leasingu i wyszczególnienia pewnego
zbioru cech charakterystycznych dotyczących tej transakcji.
Przedstawienie jednoznacznej deﬁnicji leasingu jest trudne, ponieważ jego
istota może różnić się w zależności od tego, z jakiej perspektywy jest rozpatrywany.
Z punktu widzenia ekonomicznego leasing można określić jako metodę ﬁnansowania inwestycji. Decyzje dotyczące leasingu są zatem decyzjami kształtującymi
strukturę kapitału ﬁrmy. Oznacza to, że podejmujący te decyzje nie rozważają
zasadności pozyskania danych zasobów; decydują natomiast o tym, w jaki sposób
owe zasoby mają być sﬁnansowane. Punktem odniesienia do oceny leasingu jest
z reguły wariant polegający na zakupie danego dobra, najczęściej ﬁnansowanego
kapitałem obcym (kredytem)1.
W sensie formalnoprawnym natomiast leasing wykazuje podobieństwo do
najmu, dzierżawy lub kredytu towarowego. Transakcja leasingowa polega bowiem
na oddaniu na pewien czas przez jedną stronę (udostępniającego, leasingodawcę)
drugiej (korzystającemu, leasingobiorcy) rzeczy do użytkowania za opłatą i –
zasadniczo – z zastrzeżeniem jej zwrotu na różnych zasadach i przy spełnieniu
różnych przesłanek 2.
Leasing można zatem zdeﬁniować jako umowę, w myśl której jedna ze stron
przekazuje drugiej prawo do użytkowania określonego środka trwałego, którego
jest właścicielem, w zamian za wcześniej określone wynagrodzenie. Zgodnie
z tą deﬁnicją leasing oznacza upoważnienie przez właściciela składników majątkowych – udzielone na podstawie umowy określonej ﬁrmie – do użytkowania
tych składników w ustalonym okresie w zamian za uzgodnione wcześniej ratalne
opłaty3. Umożliwia to ﬁrmom zaoszczędzenie konkretnych środków ﬁnansowych
niezbędnych do zakupu danego sprzętu w celu prowadzenia danej działalności
gospodarczej, lub też stanowi idealny sposób na pozyskanie danego dobra, którego
zakup przekraczałby możliwości ﬁnansowe.
1

2
3

J. Czekaj, Z. Dreszer, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005, s. 192.
Ibidem, s. 193.
W. Bień, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstwa, Diﬁn, Warszawa 2001, s. 257.
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2. Strony umowy leasingu
O pozycji na rynku konkretnej ﬁrmy leasingowej w dużym stopniu decyduje
doświadczenie i poziom zawodowy kadry kierowniczej. Od doświadczonych
pracowników podmiotu ﬁnansującego zależy między innymi to, czy w przyszłości nie popadnie on w problemy ﬁnansowe spowodowane złą oceną rentowności
zawieranych umów4.
Przed zawarciem umowy leasingu warto porównać oferty poszczególnych
przedsiębiorstw i towarzystw leasingowych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) kosztu całkowitego leasingu – wartość wszystkich rat czynszu leasingu
wraz z czynszem inicjalnym i ceną wykupu,
b) okresu leasingu,
c) sposobu zabezpieczenia transakcji przez stronę ﬁnansującą – zastaw, weksel, poręczenie,
d) możliwości wyboru wariantu spłat,
e) wysokości kaucji lub depozytu gwarancyjnego – wartości te, podobnie jak
raty kapitałowe w leasingu operacyjnym5, nie są podstawą do rozliczenia
kosztami podatkowymi przedsiębiorstwa.
Leasing należy traktować jako operację handlową, na którą składa się wiele
zdarzeń mających złożony charakter. Transakcja ta złożona jest z umowy z dostawcą przedmiotu, bankiem ﬁnansującym transakcję, towarzystwem ubezpieczeniowym ubezpieczającym przedmiot leasingu, towarzystwem leasingowym,
a przedsiębiorcą przystępującym do zawarcia umowy leasingu. Mogą występować
różne powiązania podmiotów występujących w transakcji leasingowej6.
Leasingodawcą (ﬁnansującym) jest na ogół wyspecjalizowana ﬁrma, która świadczy usługę w postaci udostępnienia do użytku dóbr inwestycyjnych leasingobiorcom
(korzystającym). Najczęściej spotykane formy prawne ﬁrm leasingowych to spółka
akcyjna lub spółka z o.o. Z uwagi na to, iż przedmiot leasingu cały czas stanowi
własność ﬁnansującego, z punktu widzenia korzystającego ważne jest zapoznanie
się z sytuacją ﬁnansową podmiotu ﬁnansującego i wybieranie tylko tych o stabilnej
pozycji rynkowej. W przypadku upadłości ﬁrmy leasingowej ustanowiony syndyk
masy upadłości ma za zadanie spieniężyć wszystkie środki trwałe upadłego w celu
zaspokojenia wierzycieli. Wiąże się to z trwałą utratą przedmiotu leasingu.
4
5
6

D. Davies, Sztuka zarządzania ﬁnansami, PWN, Warszawa-Londyn 1997, s. 23.
Regulacje prawne wyodrębniają leasing operacyjny i ﬁnansowy.
E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie ﬁnansami, PWE, Warszawa 2000, s. 123.
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Firma leasingowa, zawierając wiele umów, w wyniku których nabywa dużo
drogich maszyn i urządzeń, szybko utraciłaby płynność ﬁnansową, gdyby nie
posiłkowanie się obcym kapitałem. Z uwagi na powyższe, najczęściej ﬁnansującym daną transakcję podmiotem jest bank. Przedsiębiorstwo leasingowe może
zaciągnąć kredyt na sﬁnansowanie danej transakcji, spłacając go ze środków
uzyskanych z rat czynszu leasingu opłacanych przez ﬁnansującego. Może to się
odbyć również na zasadzie wykupu przez bank przyszłych należności towarzystwa
leasingowego z tytułu zawartej umowy leasingu. Finansujący musi więc dostosować swoje warunki ﬁnansowe proponowane klientowi do warunków, jakie stawia
bank towarzystwu leasingowemu. Wysokość wnoszonych rat czynszu leasingu
musi być stosownie skalkulowana, aby po spłacie kredytu bankowego lub sprzedaży
wierzytelności bankowi pozostał jeszcze zysk dla ﬁnansującego7.
Leasingobiorcą (korzystającym) może być każdy podmiot, jednak ze względu
na rozwiązania podatkowe najbardziej zainteresowane leasingiem są podmioty
prowadzące działalność gospodarczą. Istotną kwestią jest ustalenie uprawnionej osoby mogącej działać w imieniu ﬁrmy, zaciągać zobowiązania leasingowe.
W sytuacji spółek posiadających osobowość prawną reprezentacja ujawniona jest
w krajowym rejestrze spółek, ewidencję prowadzi stosowny sąd. W przypadku
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, działających we własnym
imieniu i odpowiadających własnym majątkiem, osoby takie uwidocznione są we
wpisie do ewidencji i umowie spółki. Właściwa reprezentacja przy zawieraniu
umowy ma istotne znaczenie i musi być skrupulatnie przestrzegana. W przypadku złożenia podpisu przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień umowa
traci ważność8.
W przypadku kiedy korzystający nie spełnia warunków ﬁnansowych wymagalnych przez leasingodawcę, transakcja może dojść do skutku pod warunkiem
przedstawienia poręczyciela spełniającego niezbędne minimum ﬁnansowe określone przez towarzystwo leasingowe. Może to być inna zaprzyjaźniona ﬁrma,
która zgodzi się wziąć na siebie ciężar spłaty ewentualnych długów powstałych
na skutek nieprawidłowej obsługi umowy leasingu przez korzystającego. Osoby
reprezentujące poręczyciela, podobnie jak reprezentanci leasingobiorcy, muszą
posiadać stosowne umocowania prawne.
7

8

I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 1997,
s. 52.
D. Załupka, M. Żyniewicz, Leasing abc oraz d, Unimex, Wrocław 2001, s. 15.
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Zgodnie z ideą leasingu ﬁnansujący zobowiązuje się do odpłatnego przekazania do użytku na czas określony podmiotowi trzeciemu danego dobra stanowiącego jego własność. Jeśli leasingodawca w chwili zawierania umowy leasingu
nie dysponuje danym przedmiotem, którym zainteresowany jest korzystający,
musi go nabyć. W ten sposób pojawia się dostawca, który na podstawie zawartej
z ﬁnansującym umowy kupna-sprzedaży zobowiązuje się do dostarczenia danego
przedmiotu. W tym przypadku sytuacja prawna dostawcy normowana jest przez
umowę leasingu. Leasingobiorca przejmuje prawo ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi i gwarancji. Finansujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór
przedmiotu i dostawcy.
Rola ubezpieczyciela w transakcji leasingu polega na zabezpieczeniu stron
przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, w wyniku których następuje
utrata przedmiotu leasingu lub zmniejszenie jego wartości rynkowej. Ubezpieczyciel może ponieść ryzyko związane z zawarciem umowy leasingu. Ponosi wówczas
odpowiedzialność ﬁnansową za niewywiązanie się korzystającego z obowiązku
regulowania rat czynszu leasingu. W przypadku zaprzestania uiszczania rat leasingu ubezpieczyciel na podstawie zawartej umowy przejmuje na siebie obowiązek
terminowego uiszczania rat czynszu leasingu. Umowa ubezpieczenia spłaty rat
czynszu leasingu zawierana jest na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń,
które regulują zasady zawierania umów, określają obowiązki spoczywające na stronach umowy i określają, w jakich sytuacjach i na jakich warunkach ubezpieczyciel
dokonuje wypłaty należnego odszkodowania. Zwyczajowo w umowie ubezpieczenia spłaty rat czynszu leasingu występują trzy strony umowy: ubezpieczyciel
– zakład ubezpieczeń, ubezpieczający – towarzystwo leasingowe, ubezpieczony
– instytucja ﬁnansująca dane przedsięwzięcie, np. bank. Ubezpieczenie ryzyka
spowodowanego zaprzestaniem regulowania rat czynszu leasingu przez korzystającego powoduje, że ﬁnansujący po opłaceniu stosownej składki, wkalkulowanej
w raty czynszu leasingu wnoszone przez korzystającego, otrzymuje gwarancję
nieponoszenia zasadniczych strat w przypadku trwałego zaprzestania uiszczania
rat czynszu leasingu przez korzystającego9.
3. Wielkość transakcji leasingu w Polsce w latach 2006-2007
Jesienią 1994 roku 21 aktywnie działających ﬁrm leasingowych powołało do
życia organizację pod nazwą Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL).
Inicjatorom założycielskiego spotkania przyświecała idea powołania organizacji,
9

P. Sypniewski, Leasing a ubezpieczenia, „Leasing” 9/95, s. 34.
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która pomoże funkcjonować im w istniejących realiach i będzie reprezentowała
interesy branży leasingowej. Poprzez liczne fachowe publikacje, organizowanie
tematycznych spotkań i konferencji, prezentowanie nowych, korzystnych rozwiązań prawnych (polskie ustawodawstwo często nie nadąża za ciągle zmieniającymi
się potrzebami rynku) ZPL miał skutecznie wpływać na władzę ustawodawczą –
centralną i samorządową – lokalną. Aktualnie Związek skupia 34 podmioty, które
w swoim portfelu skupiają blisko 94% wartości aktualnego rynku leasingu10.
W tabelach 1 i 2 przedstawiono dane obejmujące wyniki wszystkich większych
ﬁrm leasingowych działających na polskim rynku dotyczące wartości transakcji na
rynku usług leasingowych. W prezentacji nie ujęto małych, lokalnych ﬁrm oraz
leasingodawców nie zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych11.
Tabela 1. Wartość transakcji rynku leasingu w Polsce w roku 2006, w mln zł
Spółka

Samoloty,
Ruchomości
statki, kolej

Pojazdy

MiU

IT

Nieruchomości

Ogółem

Bankowy Fundusz
Leasingowy

443

251

13

17

756

20

1 501

BISE
Atechnet Leasing

2

18

0

-

27

2

49

BNP Paribas Lease
Group

9

135

11

-

160

-

315

BPH Leasing

598

304

38

19

BRE Leasing

1 096

405

13

392

979

63

2 002

1 934

205

4 045

718

465

11

-

1 195

-

2 389

2

266

-

-

269

-

537

DaimlerChrysler
Leasing Polska

351

1

0

-

352

-

704

De Lage Landen
Leasing

133

146

-

-

280

-

559

Deutsche Leasing
Polska

122

309

3

48

483

-

965

Europejski Fundusz
Leasingowy

1 915

636

54

2

2 607

14

5 227

Fortis Lease Polska

340

230

30

3

643

175

1 420

GETIN Leasing

240

68

2

-

310

-

620

Grenkeleasing

3

4

24

-

37

-

68

BZ WBK
Finance & Leasing
Caterpillar Financial
Services

10
11

http://www.leasing.org.pl (18.05.2008)
Udział tych podmiotów szacuje się na około 1 do 2%.

215

216

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
II. KOSZT KAPITAŁU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Spółka

Pojazdy

MiU

IT

Samoloty,
Ruchomości
statki, kolej

Nieruchomości

Ogółem

Handlowy-Leasing

320

110

0

-

431

-

861

IKB Leasing Polska

4

237

-

-

241

-

482

Immoconsult

-

-

-

-

-

69

69

ING Lease (Polska)

172

194

4

9

380

700

1 458

Kredyt Lease

92

30

2

-

133

2

258

LHI Leasing Polska

-

-

-

-

-

504

504

Masterlease Polska

333

-

-

-

333

-

667

Millennium Leasing

753

404

12

49

1 218

84

2 519

NL Leasing Polska

36

-

-

-

36

-

73

NOMA 2

32

15

0

-

62

0

109

Nordea Finance
Polska

21

108

0

5

162

-

296

ORIX Polska

54

33

8

-

95

-

189

Pekao Leasing

426

254

3

1

685

39

1 409

1 443

593

34

1

2 071

154

4 296

Renault Credit Polska

111

2

1

-

114

-

228

Scania Finance
Polska

303

-

-

-

303

-

605

SGB-Tran-Leasing
PTL

35

10

1

0

49

1

96

SG Equipment
Leasing Polska

275

647

59

34

1 016

-

2 030

Siemens Finance

13

191

6

-

213

-

424

VFS Usługi Finansowe Polska

388

51

0

-

441

-

881

VB Leasing Polska

707

327

10

-

1 112

-

2 157

Volkswagen Leasing
Polska

407

5

1

-

413

-

826

Raiffeisen Leasing
Polska

RAZEM

11 899

6 450 342

579

19 537

2 031

40 838

Doszacowanie do
100% rynku:

12 090

6 450

580

19 770

2 031

41 291

Wyniki po 4Q 2005

8 800

4 260

325

350

13 905

2 460

30 100

Zmiana

37%

51%

14%

66%

42%

-17%

37%

370

Źródło: http://www.leasing.org.pl (18.05.2008).

Wartość leasingu na rynku ruchomości i nieruchomości w roku 2006 przekroczyła granicę 20 mld zł i wyniosła 21,6 mld zł. Wysokie jest również tempo
wzrostu całego rynku: 37% w porównaniu do roku ubiegłego, a w odniesieniu do
rynku ruchomości aż 42%.
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Całkowita wartość wyleasingowanych ruchomych środków trwałych wyniosła w 2006 roku 19,5 mld, a wartość transakcji na rynku leasingu nieruchomości
przekroczyła 2 mld zł.
Na uwagę zasługuje dynamicznie rozwijający się rynek leasingu samolotów
i taboru kolejowego, którego obecny udział w rynku wynosi ok. 3%. Nadal jednak
nieznaczny ok. 2% jest udział sprzętu IT w rynku leasingu. Omawiane wyniki
nie zawierają jednak danych z ﬁrm informatycznych, które często bezpośrednio
leasingują sprzęt komputerowy.
Osiągnięcie na rynku leasingu nieruchomości wartości nowego portfela w wysokości 2 mld zł oznacza 17% spadek w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku
ubiegłym. Należy jednak pamiętać, iż jest to rynek o bardzo zróżnicowanych nominalnych, jednostkowych wartościach transakcji, co sprawia, że przy stosunkowo
niskim wolumenie nowego portfela (9,4% całego rynku) zawarcie jednej transakcji
może spowodować więcej niż kilkuprocentowe zmiany całego portfela12.
Tabela 2. Wartość transakcji rynku leasingu w Polsce w roku 2007, w mln zł
Pojazdy

MiU

IT

Samoloty,
statki, kolej

Ruchomości

Nieruchomości

Ogółem

Bankowy Fundusz
Leasingowy

809

277

5

107

1 263

108

2 569

BISE Atechnet
Leasing

34

28

1

1

67

6

137

BNP Paribas Lease
Group

30

242

13

-

292

-

577

BPH Leasing

888

328

60

12

1 323

11

2 622

BRE Leasing

1 783

550

10

18

2 380

392

5 133

BZ WBK Finance &
Leasing*

1 094

597

7

9

1 708

49

3 464

-

418

-

-

418

-

837

DaimlerChrysler
Leasing Polska

621

1

1

-

623

-

1 246

De Lage Landen
Leasing

30

106

0

-

137

-

273

Deutsche Leasing
Polska

110

364

2

79

555

-

1 110

Europejski Fundusz
Leasingowy

2 724

947

50

2

3 722

6

7 450

Fortis Lease Polska

670

419

41

12

1 197

215

2 553

Spółka

Caterpillar Financial
Services

12

http://www.leasing.org.pl (18.05.2008).
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Spółka

Samoloty,
statki, kolej

Ruchomości

1

-

31

-

Pojazdy

MiU

GETIN Leasing

364

73

Grenkeleasing

4

8

Handlowy-Leasing

590

284

1

IKB Leasing Polska

2

281

Immoconsult

-

-

ING Lease (Polska)

397

272

Kredyt Lease

168

103

LHI Leasing Polska
Masterlease Polska **
Millennium Leasing

IT

Nieruchomości

Ogółem

438

-

877

47

-

90

8

884

-

1 767

-

-

283

-

566

-

-

-

50

50

18

139

869

1 438

3 132

49

2

349

-

670

-

-

-

-

-

541

541

507

-

-

-

507

-

1 013

1 239

629

21

73

1 963

70

3 996

NL Leasing Polska

53

-

-

-

53

-

106

NOMA 2

44

13

1

-

85

-

144

Nordea Finance
Polska

30

46

0

21

102

-

200

ORIX Polska

98

49

12

-

158

-

317

Pekao Leasing

595

310

2

1

908

15

1 830

2 263

882

28

11

3 184

148

6 516

Renault Credit Polska

130

1

-

-

131

-

262

Scania Finance
Polska

613

6

-

-

620

-

1 240

SGB-Tran-Leasing
PTL

33

13

2

-

50

1

99

SG Equipment
Leasing Polska

446

689

56

86

1 277

-

2 554

9

234

10

-

253

-

506

595

88

1

-

687

0

1 371

1 090

466

6

-

1 620

-

3 181

699

10

2

-

711

-

1 421

Raiffeisen Leasing
Polska

Siemens Finance
VFS Usługi Finansowe Polska
VB Leasing Polska
Volkswagen Leasing
Polska
RAZEM

18 910

8 765 429

580

29 044

3 050

60 778

Doszacowanie do
100% rynku:

19 453

8 862

477

583

29 819

3 050

62 244

Wyniki po 4Q 2006

12 090

6 450

370

580

19 770

2 031

41 291

61%

37%

29%

1%

51%

50%

51%

Zmiana

Źródło: http://www.leasing.org.pl (18.05.2008).

W 2007 roku wartość nowego portfela rynku ruchomości i nieruchomości
wyniosła 32,1 mld zł, co stanowi 50% wzrost w stosunku do poprzedniego roku,
natomiast wartość nowego portfela umów leasingu na rynku ruchomości wyniosła

AGNIESZKA MIKULSKA
LEASING ALTERNATYWNĄ FORMĄ FI NANSOWANIA INWESTYCJI...

21,8 mld zł (wzrost o 50%). Wartość nowego portfela umów leasingu na rynku
nieruchomości wyniosła 3 mld zł – również wzrost o 50% w porównaniu z rokiem
poprzednim.
Szacuje się, iż udział leasingu w ﬁnansowaniu inwestycji na rynku ruchomości
wzrośnie z 27,2% w roku 2006 do 33,8% w roku 2007, a w całym rynku, włączając
transakcje na rynku nieruchomości, odpowiednio z 13,8% do 17,3%. Tak dobre
wyniki branży leasingowej to m.in. zasługa dobrze rozwijającej się polskiej gospodarki oraz coraz większej popularności leasingu jako korzystnego instrumentu
ﬁnansowania inwestycji.
Polski rynek leasingu jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków
w Europie. Specjaliści szacują ponadto, że dzięki bardzo dobrym rezultatom
osiągniętym w roku 2007 udział naszego rynku w rynku europejskim wzrośnie
z 1,9% w 2006 do 2,4% w roku 2007.
Bardzo dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości. Jest to
najlepszy wynik w historii polskiego leasingu13.
Biorąc pod uwagę analizowane lata rynku leasingu w Polsce, można przypuszczać, że kolejne lata przyniosą wzrost transakcji leasingu. Przedsiębiorstwa,
szukając alternatywnej formy ﬁnansowania inwestycji, będą skłaniać się ku innym
możliwościom pozyskania kapitału niż kredyt bankowy.

Podsumowanie
Leasing stanowi ważne źródło ﬁnansowania inwestycji przedsiębiorstw. Daje
możliwość rozpoczęcia bądź rozszerzenia działalności przy niedoborze kapitałów,
a także zwiększa łatwość dostosowania się do postępu technicznego i technologicznego. Zdarza się i tak, że leasing okazuje się najdroższym sposobem ﬁnansowania,
szczególnie wtedy, gdy leasingodawca, wykorzystując ﬁnansowanie zakupu dobra
będącego przedmiotem leasingu, zaciąga kredyt i płaci odsetki. W takiej sytuacji
opłaty ponoszone przez leasingobiorcę muszą sﬁnansować obok podstawowych
opłat również koszt kredytu. Mimo to jednak małe i średnie przedsiębiorstwa
często wybierają leasing jako formę ﬁnansowania inwestycji, ponieważ ﬁrmy te,
chcąc skorzystać z innej formy ﬁnansowania, takiej jak kredyt, często napotykają
na szereg problemów. Firmy leasingowe podkreślają, że z ich oferty powinny
skorzystać podmioty, które chcą wyprzedzić konkurencję, są aktywnymi inwe13

http://www.leasing.org.pl (18.05.2008).
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storami, pewnymi swoich planów, a także prowadzą racjonalną politykę kosztową
i ﬁskalną. Również przedsiębiorcy, którzy wiedzą, czego chcą, a także nie lubią
długich negocjacji z bankami i nie mogą lub nie chcą przedstawić bankowi wystarczającego zabezpieczenia. Finansowanie inwestycji poprzez leasing jest zatem
najlepsze, kiedy korzystający ma zyski, ale za małe, by szybko kupić wszystko,
co jest mu niezbędne.

LEASING AS AN ALTERNATIVE FINANCING FORM
OF INVESTMENT. ANALYSIS OF THE POLISH LEASING MARKET

Summary
Leasing presents important source of ﬁnancing of investment of enterprises.
It makes it possible beginning or expansions of activities at deﬁciency of capital, as well as facility of ﬁtting boosts technical and technological progress.
It can turn out, that leasing, then particularly can be most expensive manner
of ﬁnancing, especially when there be the object of leasing good, take credit
and pays costs and percentage. Incur must ﬁnance in such situation of charge
by leaseholder, cost of credit beside basic also charges. However, in spite
of it, small and medium size enterprises, they choose often leasing as form
of ﬁnancing of investment, as use other form of ﬁnancing this ﬁrm wanting,
they take credit on range of problem like often. Lease ﬁrms underline, that
subjects should use their oﬀers, which want to outstrip competition, there
is active investors, certain plans, as well as they lead costs and ﬁscal policy
rational. Businessmen also, who want knowledge of that, as well as they do
not like long negotiation with banks and they can not or they do not want
to present bank suﬃcing security. Therefore, there is fairest through leasing
investment ﬁnancing when has increments using, but everything buy for small
proﬁts, that is essential it.
Translated by Agnieszka Mikulska

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Iwetta Pardela

KOSZT KAPITAŁU W EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Wstęp
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych jest warunkiem istnienia i rozwoju
każdego przedsiębiorstwa1. Celem działania każdego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej jest osiąganie efektywności, która prowadzi do zarobku
właścicieli, do wzrostu wartości przedsiębiorstwa 2. Problem ich efektywności występuje już na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.
Decyzje inwestycyjne należą do najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych,
ponieważ decydują o przyszłości podmiotów gospodarczych. Wyznaczają one
rozwój przedsiębiorstwa i kształtują jego długookresową efektywność3.
Celem każdego podmiotu gospodarczego, w tym także podmiotów z sektora
biopaliw olejowych, jest osiąganie korzyści ekonomicznych z podejmowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych. Korzyści te odzwierciedlane są poprzez dochód,
1

2

3

M.T. Wilczek, Przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2001, s. 7.
R.A. Brealey, S.C. Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 2000,
s. 5; P. Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2005, s. 11.
B. Pomykalska, Ocena ﬁnansowa przedsięwzięć rozwojowych, w: Finanse przedsiębiorstwa
z elementami zarządzania i analizy, praca zbiorowa pod redakcją M. Wypycha, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999, s. 361.
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zysk i nadwyżkę ﬁnansową4. W przypadku rozpoczęcia każdej inwestycji rzeczowej niezbędne jest ponoszenie określonych nakładów ﬁnansowych, które
przyczyniają się do osiągnięcia tych korzyści. Decyzje inwestycyjne oznaczają
zamrożenie środków ﬁnansowych na długi okres, nawet na wiele lat, czego efekty
będą widoczne dopiero w przyszłości5. W związku z ponoszeniem wydatków na
uzyskanie dochodów konieczne jest ustalenie, czy środki te zostały wykorzystane efektywnie, czy przedsiębiorstwo z danego przedsięwzięcia inwestycyjnego
związanego z produkcją biopaliw olejowych osiągnie nadwyżkę ﬁnansową, czy
tylko zwrot nakładów. Tego typu decyzje powinny być poprzedzone rachunkiem
efektywności ekonomicznej inwestycji. Ocena efektywności wydaje się niezbędnym warunkiem podjęcia decyzji o rozpoczęciu przedsięwzięcia inwestycyjnego
w sektorze biopaliw i oddaniu go do realizacji. Dane przedsięwzięcie związane
z produkcją oleju rzepakowego, czy w następnym etapie – z produkcją biopaliwa,
zostanie włączone do realizacji tylko wtedy, gdy będzie gwarantować przewagę
efektów nad nakładami, a w wyniku tej realizacji inwestorowi pozostanie nadwyżka ekonomiczna umożliwiająca wzrost dochodu i zdolności wytwórczych,
a tym samym nastąpi wzrost wartości przedsiębiorstwa6.
1. Koszt kapitału jako jedna z determinant efektywności finansowej
przedsięwzięć inwestycyjnych
Badanie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych to niezbędna i bardzo ważna procedura poprzedzająca podjęcie decyzji inwestycyjnej. Metody
służące do oceny efektywności inwestycji są dzielone w literaturze przedmiotu
na metody proste i dyskontowe. Przy metodach prostych nie jest uwzględniany
czynnik czasu jako determinanta opłacalności, natomiast przy metodach dyskontowych uwzględnia się cały okres życia modelu przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz
zmiany wartości pieniądza w czasie w zależności od rozłożenia przewidywanych
strumieni wpływów i wydatków związanych z badaną inwestycją7. Do tego celu
4

5
6
7

E.F. Brigham, L.C. Gapenski, M.C. Erhardt, Financial Management, Theory and Practice,
The Dryden Press, Fort Worth 1999, s. 13; R.W. Ciborowski, E. Gruszewska, K. Meredyk,
Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
Białystok 2001, s. 17.
P. Felis, Metody i procedury..., op. cit., s. 23.
R.W. Ciborowski, E. Gruszewska, K. Meredyk, Podstawy rachunku..., op. cit., s. 17.
P. Felis, Metody i procedury…, op. cit., s. 113-114.
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jest wykorzystywana technika dyskonta, dzięki której istnieje możliwość porównania strumieni pieniądza – realizowane w różnych okresach czasu – wyrażając
je w wartości bieżącej, czyli zaktualizowanej na moment przeprowadzania oceny.
Przy ocenie efektywności ekonomicznej z wykorzystaniem metod dyskontowych
analizie poddawane są czynniki wyznaczające efektywność przedsięwzięcia, na
którą składają się trzy naturalne determinanty. Są to: relacje między nakładami
a efektami, czas oraz stopa dyskontowa (koszt kapitału) jako parametr rachunku.
W literaturze przedmiotu8 stopa dyskontowa jest nadzieją inwestora na uzyskanie zysków ﬁnansowych w przyszłości z zainwestowanego kapitału, jest to
stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału lub koszt kapitału. Stopa dyskontowa
to koszt kapitału, czyli oczekiwana stopa zwrotu przez dawców tego kapitału9.
Wyliczenie kosztu kapitału jest bardzo ważnym czynnikiem, niezbędnym przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Poziom tego parametru wpływa bezpośrednio na bieżącą wartość przepływów pieniężnych netto, które wyznacza się przy
ocenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych. Koszt kapitału
jest stopą zwrotu z innych, możliwych do podjęcia inwestycji, które charakteryzują się takim samym lub zbliżonym poziomem ryzyka. Odzwierciedla ona
minimalną, wymaganą przez inwestorów, stopę zysku (stopę graniczną), poniżej
której realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego staje się nieopłacalna,
ponieważ porównywalne dochody można osiągnąć w wyniku zaangażowania
posiadanych środków ﬁnansowych w inne, bardziej bezpieczne inwestycje (np.
w długoterminowe lokaty bankowe czy obligacje państwowe).
W literaturze przedmiotu wymienianych jest kilka metod szacowania stopy
dyskontowej. W jednej z nich, opartej na oprocentowaniu kapitałów dłużnych, stopa dyskontowa jest określana na poziomie oprocentowania kredytów bankowych.
Metoda ta może być jednak stosowana tylko wtedy, gdy całość nakładów inwestycyjnych jest ﬁnansowana kapitałem obcym. Zazwyczaj jednak podejmowane
przedsięwzięcia inwestycyjne są ﬁnansowane zarówno z kapitałów własnych, jak
i obcych o zróżnicowanym charakterze, strukturze i związanych z tym kosztach
jego zaangażowania. W tym przypadku podstawą ustalenia poziomu stopy dyskontowej jest średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa (weighted average
8

9

H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 103; A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa, przesłanki,
procedury, metody, Oﬁcyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 79.
R. Sangajło, D. Stronka, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw, tom II, Wyższa Szkoła
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2001, s. 41.
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cost of capital, WACC) i związana z nim średnia ważona stopa zwrotu z kapitału,
którą wyznacza się w oparciu o następującą formułę10:
rWACC = r w

Kw
K
+ ro o (1 – T)
Kc
Kc

gdzie:
rWACC
rw
ro
Kw
Ko
Kc
T

– stopa dyskontowa, średni ważony koszt kapitału;
– koszt kapitału własnego (wymagana stopa zwrotu);
– koszt kapitału obcego, koszt długu;
– kapitał własny;
– kapitał obcy;
– kapitał całkowity (Kw + Ko);
– stopa podatku dochodowego.

Średni ważony koszt kapitału zależy od udziału kapitału własnego i obcego
w ﬁnansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kosztów poszczególnych
jego składników. Punktem wyjścia jest ustalenie kosztów kapitałów pochodzących
z różnych źródeł11. Podejście to jednak jest możliwe tylko wtedy, gdy struktura ﬁnansowania przedsięwzięcia będzie identyczna ze strukturą ﬁnansowania
przedsiębiorstwa, a samo przedsięwzięcie równie ryzykowne co dotychczasowe
aktywa ﬁrmy. Stopa dyskontowa, określona jako koszt kapitału, zawiera już w sobie
częściowo element ryzyka, ale jest ono związane tylko z aktualnie prowadzoną
działalnością, ponieważ koszt kapitału jest funkcją wielu czynników (struktury ﬁnansowania i kosztu poszczególnych składników kapitału), które wynikają
m.in. z rodzaju i specyﬁki branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, stosowanej
technologii czy struktury zatrudnienia. Stopa dyskontowa dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego powinna być skorygowana tak, aby ewentualne zwiększone ryzyko
realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego znalazło odbicie w zwiększonej
stopie dyskontowej.
Ukształtowany w danym momencie średni ważony koszt kapitału odnosi
się do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez
10

11

J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 78; A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa…, op. cit.,
s. 78; K. Marcinek, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 92.
P. Felis, Metody i procedury…, op. cit., s. 93.
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nowo powstałe podmioty gospodarcze, które planują strukturę i koszt kapitału
ﬁnansującego przedsięwzięcie12.
2. Odzwierciedlenie kosztu kapitału w efektywności ekonomicznej
przedsięwzięć inwestycyjnych
Analizie efektywności ﬁnansowej został poddany rozwijający się dopiero
w Polsce sektor biopaliw olejowych. Sektor ten jest specyﬁczny, ponieważ występują w nim cele inwestycyjne gospodarki narodowej oraz cele przedsiębiorców
nastawionych na zysk. Podmioty sektora prywatnego, objęte badaniami autorki
artykułu, nakierowane są przede wszystkim na generowanie nadwyżki ﬁnansowej
w prowadzonej przez siebie działalności.
Przedsiębiorstwo objęte badaniami jest rzeczywistym podmiotem działającym
w sektorze biopaliw olejowych w Polsce od kilku lat w województwie śląskim.
Zostało ono zbadane pod kątem efektywności ekonomicznej inwestycji związanej
z wykorzystaniem nasion rzepaku. Właściciele przedsiębiorstwa zainwestowali
w przedsięwzięcie związane z produkcją biopaliw, przewidując konieczność rozwoju rynku biopaliw w Polsce, narzucaną przez Unię Europejską, i co najważniejsze
– przewidując zbyt wytwarzanych produktów.
Jednym z kilku czynników wpływających na wyliczenie efektywności ekonomicznej danej inwestycji jest koszt kapitału, którego odzwierciedleniem jest
oszacowana stopa dyskontowa. Wyraża ona oczekiwaną przez inwestorów graniczną stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału. Stopę dyskontową oszacowano
na podstawie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC). Metoda ta może być
zastosowana w badanym przedsięwzięciu, ponieważ jest ono ﬁnansowane zarówno
z kapitałów własnych, jak i obcych o zróżnicowanym charakterze. Średni ważony
koszt kapitału zależy od udziału kapitału własnego i obcego w ﬁnansowaniu badanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kosztów poszczególnych jego składników.
Sposób wyliczenia kosztu kapitału przedstawiono w tabeli 1.

12

J. Pawłowski, Metodyka oceny efektywności ﬁnansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 135.
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2007
2
55,16%
44,84%
14,40%
4,48%
9,95%

2006
1
35,99%
64,01%
14,40%
4,48%
8,05%

14,40%
4,48%
11,63%

27,96%

72,04%

2008
3

14,40%
4,48%
13,06%

13,55%

86,45%

2009
4

14,40%
4,48%
14,16%

2,38%

97,62%

2010
5

14,40%
4,48%
14,40%

0,00%

100,00%

2011
6

14,40%
4,48%
14,40%

0,00%

100,00%

2012
7

Nakłady inwestycyjne
Zysk netto
Amortyzacja
Odsetki
Razem przepływy pieniężne
Stopa dyskontowa
Współczynnik dyskontowy
Zdyskontowane przepływy
pieniężne
Skumulowane przepływy
pieniężne

Wyszczególnienie

14,40%
4,48%
14,40%

0,00%

-117,24

-370,70

-370,70

-370,70

1

108,74

199,40
43,84
25,23
268,47
9,95%
0,8417
225,98

2

310,05

205,00
43,84
18,12
266,97
11,63%
0,7541
201,31

3

14,40%
4,48%
14,40%

0,00%

100,00%

2014
9

14,40%
4,48%
14,40%

0,00%

100,00%

2015
10

694,25

261,37
43,84
5,52
310,73
14,16%
0,5842
181,54

Lata
5

854,63

290,82
22,84
0,39
314,06
14,40%
0,5107
160,39

6

991,66

284,13
22,84
0,00
306,97
14,40%
0,4464
137,03

1 121,02

308,65
22,84
0,00
331,49
14,40%
0,3902
129,35

8

1 231,66

301,53
22,84
0,00
324,37
14,40%
0,3411
110,64

9

1 328,54

302,08
22,84
0,00
324,93
14,40%
0,2982
96,88

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z badanego przedsiębiorstwa.

512,71

248,18
43,84
11,82
303,84
13,06%
0,6670
202,66

4

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z badanego podmiotu.

Tabela 2. Dane do wyliczenie zdyskontowanego okresu zwrotu

176,44
43,84
53,59
273,86
8,05%
0,9255
253,46

0
-370,70

2013
8
100,00%

* WACC = udział kapitału własnego w kapitałach ogółem x koszt kapitału własnego + udział kapitału obcego w kapitałach ogółem x koszt kapitału obcego;
na podstawie: T. Słoński, Przeciętny ważony koszt kapitału, w: Budżetowanie kapitałowe, praca zbiorowa pod redakcją W. Pluty,
Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000, s. 134.

Lata
Nr roku prognozy
Udział kapitału własnego w finansowaniu
przedsięwzięcia
Udział długu w finansowaniu
przedsięwzięcia
Koszt kapitału własnego
Koszt kapitału obcego
WACC*

Tabela 1. Prognozowany koszt kapitału dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
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Stopę dyskontową oszacowano na podstawie kosztów poszczególnych rodzajów kapitałów ﬁnansujących badane przedsięwzięcie oraz na podstawie ich
udziałów w strukturze ﬁnansowania. Z uwagi na zmieniający się wraz z upływem
czasu udział kapitału własnego i obcego w strukturze kapitałów zaangażowanych
w ﬁnansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego wysokość WACC dla każdego
roku jest inna. Co roku zmniejsza się zaangażowanie obcego kapitału, z uwagi na
spłatę kredytów długoterminowych, a wzrasta udział środków własnych. Wraz
ze zmniejszaniem się długu średni ważony koszt kapitału przyjmuje wartości
zmierzające do wysokości kosztu kapitału własnego, aby po całkowitej spłacie
zobowiązań długoterminowych zrównać się z kosztem kapitału własnego.
Jedną z metod dyskontowych oceny efektywności inwestycji wykorzystującą
koszt kapitału jest metoda zdyskontowanego okresu zwrotu. Wskazuje ona na
okres, po jakim nakłady inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji zrównają
się z korzyściami netto generowanymi przez te przedsięwzięcia.
Jako korzyści netto przyjęto przepływy pieniężne zdeﬁniowane jako suma
zysku netto powiększonego o amortyzację oraz odsetki od kredytów bankowych.
Nominalne przepływy pieniężne zdyskontowano na moment 0, uwzględniając
czynnik czasu i wyznaczony dla danego roku koszt kapitału, a następnie je skumulowano. Ostatecznie zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
wyliczono następująco:

Wykres 1. przedstawia zdyskontowany okres zwrotu dla przedsięwzięcia
podejmowanego przez badany podmiot.

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników wskazuje, iż inwestycja charakteryzuje się bardzo krótkim
okresem zwrotu. Inwestycja przynosi odpowiedniej wysokości zyski w przedsiębior-
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stwie X, pokrywające już po półtora roku zainwestowane w produkcję biopaliw środki
pieniężne. Nakłady inwestycyjne wynoszą w przypadku tej inwestycji 370 tys. zł.
Drugą metodą wykorzystującą koszt kapitału przy ocenie opłacalności danej
inwestycji jest metoda wartości bieżącej netto NPV. Umożliwia ona ustalenie
bieżącej wartości wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych związanych z inwestycją. Jednym z ważniejszych zagadnień przy obliczaniu NPV jest oszacowanie
ich przyszłych przepływów pieniężnych. W ich skład wchodzą nakłady inwestycyjne netto na powstanie przedsięwzięć, przyszłe wpływy gotówkowe związane
z działalnością eksploatacyjną, a generowane przez analizowane przedsięwzięcia.
Uwzględniono przepływy operacyjne i inwestycyjne, a efekt tarczy podatkowej jest
uwzględniony w stopie dyskontowej, obliczonej jako średni ważony koszt kapitału.
Przyjęto również, iż nakłady inwestycyjne netto na składniki aktywów trwałych
są ponoszone w roku 0 w fazie uruchomienia przedsięwzięcia, przed rozpoczęciem
produkcji biopaliw. Natomiast wszystkie pozostałe wydatki, związane już tylko
z kapitałem obrotowym, oraz wpływy z eksploatacji stanowią przepływy pieniężne
netto ponoszone w kolejnych latach funkcjonowania przedsięwzięć.
Przepływy pieniężne z działalności eksploatacyjnej zostały ustalone jako wynik
ﬁnansowy po zapłacie podatku dochodowego, powiększony o amortyzację oraz
zmianę kapitału obrotowego netto13. Nieuwzględnienie odsetek od kredytów
powoduje, że w całości pomniejszają one przepływy generowane przez badane
przedsięwzięcia inwestycyjne. Dane do oszacowania przepływów pieniężnych
netto dla analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego przedstawia tabela 3.
Na podstawie danych została wyliczona wartość bieżąca netto NPV jako
różnica pomiędzy sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto osiąganych w okresie eksploatacji przedsięwzięcia a całością nakładów inwestycyjnych
ponoszonych tylko w jednym roku, tj. t = 0. Po oszacowaniu wartości przepływów
pieniężnych netto w całym cyklu życia podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu biopaliw olejowych zdyskontowano je, korzystając z wcześniej
wyliczonych stóp dyskontowych (kosztu kapitału) dla każdego okresu oddzielnie,
a następnie zsumowano zdyskontowane przepływy pieniężne netto. Wpływy, które
będą generowane przez przedsięwzięcie w przyszłości, zostały zaktualizowane
poprzez dyskontowanie, aby można je było porównać z nakładami inwestycyjnymi
13

Kapitał obrotowy netto to różnica między aktywami bieżącymi a pasywami bieżącymi,
jego wielkość informuje o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki ﬁnansowe niezbędne do
działalności gospodarczej. Na podstawie: A. Rutkowski, Zarządzanie ﬁnansami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003, s. 383.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z badanego przedsiębiorstwa.
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1
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Tabela 3. Dane do wyliczenia wartości bieżącej netto NPV
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ponoszonymi na samym początku inwestycji. Sumując zdyskontowane przepływy
pieniężne, otrzymano wartość bieżącą netto NPV.
Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych = NPV
tj.
NPV = 947.820 zł

Wartość NPV jest dodatnia, co pozwala stwierdzić, iż podejmowana inwestycja
jest efektywna, a jej realizacja opłacalna dla inwestorów. W czasie 10-letniego
okresu prognozy funkcjonowania przedsięwzięcia generuje ono nadwyżkę ﬁnansową w wysokości 947.820 zł.
Podsumowanie
Przedsięwzięcie związane z produkcją biopaliw analizowane w artykule jest
ekonomicznie efektywne, co potwierdzają wyliczone wskaźniki zdyskontowanego
okresu zwrotu i wartości bieżącej netto. Inwestycja generuje nadwyżkę ﬁnansową
w okresie prognozy ponad 940 tysięcy zł, a nakłady inwestycyjne zostają pokryte
zyskiem już po okresie półtora roku funkcjonowania. Jest to bardzo korzystny
wynik wyliczonych obu wskaźników, biorąc pod uwagę, iż na realizację tego
przedsięwzięcia inwestorzy wydatkowali 370 tys. zł. Koszt kapitału wykorzystany
w obliczeniach został oszacowany w oparciu o łączne kapitały przedsiębiorstwa
– własne i obce. Jest on jedną z determinant metod dyskontowych oceny efektywności ﬁnansowej inwestycji. Przy pomocy właśnie kosztu kapitału dokonuje się
dyskontowania przepływów pieniężnych prognozowanych na przyszłość. W ten
sposób wszystkie wpływy i wydatki przewidziane w przyszłości można ze sobą
porównać w jednym momencie czasowym. Im wyższy koszt kapitału, tym ryzyko
danej inwestycji większe. Analizowana inwestycja pozwala na bieżącą regulację
zobowiązań, ale istniejący dość wysoki koszt kapitału oznacza tylko ograniczony
margines bezpieczeństwa, a dalsza zdolność do ich spłaty jest uzależniona od
występowania sprzyjających i trwałych warunków rozwoju w otoczeniu gospodarczym. Badane przedsiębiorstwo jest małym podmiotem, który konkuruje
z podmiotami większymi o pozyskanie klienta.
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COST OF CAPITAL EXAMINATED IN FINANCIAL EFFICIENCY
OF VENTURE INVESTEMENT

Summary
The paper is analyzing the cost of capital, as a determination eﬃciency of
ﬁnancial investment. The research work was conducted in rural company,
which is producing biofuel, based on the seeds of the rape. Two methods of the
evaluation were analyzed. The methods mentioned above are both connected
with economic eﬃciency of venture investment. Each of the investment was
analyzed using calculated cost of the capital.
Translated by Iwetta Pardela
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Katarzyna Polak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI W OCENIE
KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp
Wyniki gospodarowania uzyskiwane przez poszczególne podmioty gospodarcze, są w dużej mierze uzależnione od jakości procesów zarządzania. Zarządzanie
współczesnym przedsiębiorstwem musi bowiem oznaczać zarządzanie przyszłością, a zarządzanie przyszłością – zarządzanie informacją. Teza ta znajduje swoje
odniesienie także w zarządzaniu ﬁnansami. Zdaniem W. Bienia zarządzanie
ﬁnansami polega bowiem na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł ﬁnansowania
działalności przedsiębiorstwa oraz na lokowaniu ich w składnikach majątkowych
w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jakim jest maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom) jednostki1. Spełnienie tego założenia jest możliwe dzięki dostępowi do odpowiednich informacji,
umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących celów przedsiębiorstwa,
sterowania nimi oraz sterowania procesem ich realizacji.
1. Nadrzędne cele przedsiębiorstwa
Z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa celem wszelkich decyzji jest
maksymalizowanie jego wartości rynkowej, z punktu widzenia osób zarządzających – celem działalności jest jej przetrwanie. Dążenie do realizacji tych celów
1

W. Bień, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 1992, s. 8.
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może być zapewnione przez spełnienie celów cząstkowych 2, rozpatrywanych ze
względu na różne kryteria, co zostało przedstawione na schemacie 1.
Schemat 1. Struktura celów jednostki gospodarczej

Źródło: W. Gos, Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem, Difin, Warszawa 1998, s. 22.

W celu zapewnienia stanu równowagi między celami cząstkowymi musi istnieć
odpowiedni system informacyjny o wymienionych kategoriach ekonomicznych.
Szczególnie predestynowanym systemem jest rachunkowość, a przede wszystkim
sporządzane na jej podstawie sprawozdania ﬁnansowe. Sprawozdania dostarczają
informacji o realizacji celów cząstkowych działalności ﬁrmy3:
2

3

Między wymienionymi celami cząstkowymi musi istnieć stan równowagi. Przetrwanie oraz
rozwój w długim okresie wymaga zarówno osiągania zysków, posiadania odpowiedniego
potencjału, jak też zachowania wypłacalności. W krótkim okresie rentowności nie musi
towarzyszyć posiadanie przez ﬁrmę wymagalnej kwoty środków pieniężnych, a ﬁrma deﬁcytowa może być wypłacalna nawet przez dłuższy czas. Por. W. Gos, Zarządzanie wynikiem
ﬁnansowym i dochodem, Diﬁn, Warszawa 1998, s. 23.
Przede wszystkim analiza bilansu oraz rachunku wyników ﬁrmy umożliwia całościową ocenę sytuacji majątkowej ﬁrmy, jej wypłacalności oraz zyskowności zainwestowanego w niej
kapitału. Pozwala także na ocenę działania własnej ﬁrmy na tle wyników i stanu majątkowego innych przedsiębiorstw, uwzględniając również alternatywne źródła inwestowania
kapitałów. Stwarza podstawy do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (np. nadmiernego zamrożenia środków w należnościach za sprze-
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– bilans – wielkość majątku – kryterium bezpieczeństwa i niezależności,
– rachunek zysków i strat – wielkość wyniku ﬁnansowego – kryterium rentowności i efektywności ﬁrmy,
– rachunek przepływów pieniężnych – kryterium wypłacalności.
Jedną z podstawowych miar sprawdzających spełnienie realizacji założonych
celów jest wynik ﬁnansowy. Stanowi on ogólne akceptowane i powszechnie zrozumiałe kryterium oceny efektywności gospodarowania podmiotu gospodarczego.
Informacja o jego wielkości jego podstawą do oceny efektywności całokształtu działalności przedsiębiorstwa oraz zwrotu poniesionych nakładów. Generowanie dodatniego wyniku ﬁnansowego – zysku, jest często utożsamiane ze sposobem realizacji
podstawowego celu działalności podmiotu gospodarczego, czyli zapewnienia mu
istnienia i możliwości dalszego rozwoju4. Wynik ﬁnansowy umożliwia ponadto
ocenę korzyści, jakie przedsiębiorstwo przynosi swoim właścicielom. Stanowi on
bowiem podstawę pomiaru stopy zwrotu z tytułu zaangażowania kapitału.
2. Analiza wyniku finansowego
Pojęcie zysku jest jednym z fundamentalnych pojęć ekonomii. Według klasycznego modelu przedsiębiorstwa generowanie zysku jest utożsamiane z głównym celem jego działania, a zdolność do generowania zysku to jedyny sposób na
zapewnienie przedsiębiorstwu możliwości dalszego rozwoju. W tym rozumieniu
ujawniają się dwa podejścia do zysku: statyczne i dynamiczne. W ujęciu dynamicznym maksymalizacja zysku następuje w wyniku nie jednego aktu maksymalizacji,
lecz całego szeregu rozłożonych w czasie działań prowadzących do maksymalizacji
strumienia przyszłych zysków. W przypadku ujęcia statycznego realizacja celu to
pojedynczy akt maksymalizacji zysku5.

4
5

dane towary i wyroby, co może grozić utratą płynności ﬁnansowej, tj. terminowego spłacania
zobowiązań) i do podjęcia kroków zmierzających do poprawy sytuacji. Z kolei sprawozdanie z przepływów pieniężnych umożliwia bardziej wnikliwą ocenę, czy i w jakiej skali ﬁrma
osiągnęła nadwyżkę pieniężną, na jakie cele ją wykorzystała, czy w rezultacie umocniono
płynność ﬁnansową, czy uległa ona osłabieniu. Te trzy najważniejsze sprawozdania ﬁnansowe pozwalają także na ujawnienie zjawisk, które sygnalizują ewentualne zagrożenia dla
kontynuacji działalności ﬁrmy w przyszłości, co umożliwia wcześniejsze podjęcie kroków
w celu przezwyciężenia tych zagrożeń. Szerzej: W. Bień, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa
(dla menedżerów), Diﬁn, Warszawa 2005, s. 7-8.
M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości ﬁrmy, PWE, Warszawa 2002, s. 58.
H. Zadora, Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, SKwP, Warszawa 2005, s. 11.
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Zysk w ekonomice przedsiębiorstwa ma szczególne znaczenie. Wynika to
z następujących przesłanek6:
a) zysk jest podstawą tworzenia dochodów budżetowych w postaci podatku
dochodowego;
b) zysk jest źródłem wynagrodzenia właścicieli kapitałów zaangażowanych
w działalność przedsiębiorstwa w postaci dywidendy od udziałów i akcji;
c) zysk jest źródłem zwiększenia kapitałów własnych, które mogą być źródłem ﬁnansowania przedsięwzięć rozwojowych (zysk zatrzymany).
Wielkość wyniku ﬁnansowego jest głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności, a ponadto stanowi on w przedsiębiorstwie podstawę do rozliczeń ﬁnansowych z budżetem (podatek dochodowy). Zysk jest też podstawowym
źródłem zasilania w kapitały własne oraz wypłaty dywidend dla akcjonariuszy
lub udziałowców. Właściciele upatrują więc w jego wielkości źródła przyrostu
swojego bogactwa, bądź w postaci dywidendy, bądź też wzrostu cen akcji, gdy
odpowiednie kwoty zysku zasilą kapitał własny. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku ﬁnansowego przedsiębiorstwo zalicza się do rentownych podmiotów
gospodarczych. Poniesienie straty, jako ujemnego wyniku ﬁnansowego, oznacza,
że działalność przedsiębiorstwa ma charakter deﬁcytowy7. Dla przedsiębiorstw,
bez względu na formę własności, największe znaczenie ma nie wynik ﬁnansowy – zysk bilansowy brutto (zysk przed opodatkowaniem i podziałem), ale zysk
bilansowy netto (zysk do podziału)8.
Za pomocą rachunku wyników dokonujemy analizy powstawania środków
ﬁnansowych od momentu rozpoczęcia działalności produkcyjnej i usługowej,
aż do ostatecznego wyniku, jakim jest zysk netto9. W celu przeprowadzenia
6

7

8

9

Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-ﬁnansowa ﬁrmy, Diﬁn,
Warszawa 2001, s. 253.
Podstawową zasadą wykorzystywaną przy obliczaniu wyniku ﬁnansowego jest zasada podstawy memoriałowej. Nakazuje ona przyporządkowywanie w danym okresie sprawozdawczym lub obrachunkowym tylko tych przychodów i zysków oraz kosztów i strat, które tego
okresu dotyczą. Wymieniona zasada powoduje, że wynik ﬁnansowy może być tylko jednym
z mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Spowodowane jest to tym, że informuje
jedynie o rentowności lub deﬁcytowości jednostki gospodarczej. Trudno natomiast określić na jego podstawie płynność ﬁnansową, czyli zdolność ﬁrmy do terminowej regulacji
zobowiązań. Z tych też względów sporządzane jest sprawozdanie z rachunku przepływów
pieniężnych. W. Gos, Zarządzanie wynikiem…, op. cit., s. 44.
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy ﬁnansowej w przedsiębiorstwie, FRR
w Polsce, Warszawa 2002, s. 136.
J. Pyka, Cash ﬂow oraz break even point w praktycznym zastosowaniu, Centrum Informacji
Menedżera, Warszawa 1995, s. 9-10.
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analizy rachunku zysków i strat można przyjąć dedukcyjny lub indukcyjny tok
rozpatrywania. W ujęciu dedukcyjnym punktem wyjścia może być wynik ﬁnansowy netto, który będzie podlegać różnokierunkowemu rozliczaniu dla określenia
jego elementów składowych i przyczyn. W odwrotnym ujęciu – indukcyjnym –
punktem wyjścia są wielkości źródłowe wyniku ﬁnansowego – zysk netto i jego
podział10.
Analizę wyniku ﬁnansowego z działalności gospodarczej osiągniętego przez
przedsiębiorstwo należy rozpocząć od badania i oceny kształtowania się jego wielkości w danym okresie w porównaniu z okresami poprzednimi. Należy przy tym
wziąć pod uwagę nie tylko całkowity zysk z działalności gospodarczej, ale również
źródła jego powstawania i ich udział w zysku z działalności gospodarczej11.
Rezultaty podejmowanych bieżących, a zwłaszcza długookresowych decyzji
gospodarczych, kształtujące sytuację, czyli kondycję ﬁnansową jednostki, powinny być centralną determinantą jej wartości, uznawanej często za nadrzędny
ﬁnansowy cel działalności przedsiębiorstwa. Podkreśla się przy tym konieczność
długofalowego rozpatrywania wartości, co korzystnie wyróżnia ją od innych alternatywnych, ale nie tak dobrych mierników, jak zysk przypadający na jedną akcję
czy też stopa zwrotu z kapitału własnego, które mogą być i często są analizowane
najwyżej w okresach kilkuletnich12. Podstawowe mierniki kondycji ﬁnansowej
obrazuje schemat 2.
Badanie struktury rachunku zysków i strat można przeprowadzić za pomocą
następujących grup wskaźników13:
a) udziału wyników cząstkowych (zysku/straty ze sprzedaży, zysku/straty
z działalności operacyjnej, zysku/straty z działalności gospodarczej, salda
strat i zysków nadzwyczajnych) w wyniku ﬁnansowym brutto;
10

11

12

13

H. Buk, Nowoczesne zarządzanie ﬁnansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 186-187.
Analiza ﬁnansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, red. nauk. M. Hamrol, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 28. Analiza wyniku ﬁnansowego ma szczególnie duże znaczenie dla: a) zestawienia oraz analizy źródeł zysków i strat,
b) szczegółowej oceny przepływów środków pieniężnych, c) ustalenia rzeczywistej pozycji
dochodowej przedsiębiorstwa, d) prognozowania wyniku ﬁnansowego, a zwłaszcza wnioskowania o przyszłej pozycji dochodowej, e) lepszego poznania zagrożeń. Szerzej: T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 137.
E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002, s. 133.
H. Buk, Nowoczesne zarządzanie…, op. cit., s. 188.
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b) udziału poszczególnych przychodów wyróżnionych indywidualnie w danym segmencie w wartości przychodów danego segmentu lub udziału
przychodów razem w danym segmencie w ogólnej sumie przychodów;
c) udziału poszczególnych kosztów wyróżnionych indywidualnie w danym
segmencie w sumie kosztów danego segmentu lub udziału kosztów razem
w danym segmencie w ogólnej sumie kosztów;
d) udziału obciążeń podatkowych w przychodach ze sprzedaży lub w ogólnej
sumie przychodów.
Rachunek zysków i strat stanowi dobrą podstawę do wstępnej oceny kształtowania się wyniku ﬁnansowego. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat
dla analizy ﬁnansowej zależy jednak nie tylko od jego układu, czyli sposobu
przedstawiania kosztów i przychodów, ale także od właściwego doboru poszczególnych wielkości rzutujących na końcowy zysk lub stratę. W strukturze wyniku
ﬁnansowego można więc wyodrębnić14: wynik zwyczajny z działalności operacyjnej, w tym wynik z pozostałej działalności operacyjnej15, wynik z działalności
operacyjnej powiększony o amortyzację, wynik operacji ﬁnansowych, wynik
zdarzeń nadzwyczajnych, wynik neutralny16, obowiązkowe obciążenia wyniku
ﬁnansowego oraz podział zysku netto.
Zysk operacyjny nie uwzględnia kosztów i dochodów związanych z funkcjonowaniem rynku ﬁnansowego oraz nie jest korygowany o saldo strat i zysków
nadzwyczajnych. Ponadto miernik ten jest zyskiem przed opodatkowaniem17.
14
15

16

17

T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 137.
Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich
uzyskania z działalności prowadzonej w sposób ciągły i regularny. Jego wielkość służy do
badania osiągniętych i przewidywanych zysków z normalnej, realizowanej w kraju i za granicą, działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.
Wynik neutralny obejmuje wynik operacji ﬁnansowych i wynik zdarzeń nadzwyczajnych, który jest trudny do prognozowania. Wynik działalności ﬁnansowej ma swoje źródło w strukturze kapitałowej oraz w aktywności ﬁrmy na rynku kapitałowym. Wynik ze
zdarzeń nadzwyczajnych spowodowany jest przez zdarzenia trudne do przewidzenia poza
działalnością operacyjną i nie związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności
operacyjnej. Wynik neutralny na ogół nie jest rezultatem pewnych procesów, lecz raczej
działań przypadkowych.
Koncepcja zysku operacyjnego jest oparta na założeniu pomiaru przez ten miernik efektywności działalności przedsiębiorstw niezależnie od ich sytuacji ﬁnansowej. Analiza zysku
operacyjnego ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie: jaki jest zysk z działalności typowej
ﬁrmy niezależnie od jej wyposażenia w fundusze własne? Odsetki od zaciągniętych kredytów nie pomniejszają zysku operacyjnego, ponieważ sam fakt korzystania z kredytów jest
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Schemat 2. Podstawowe mierniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa
a preferowane kierunki jego działalności

Źródło: E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002, s. 134.

Uwzględniając zalety zysku jako miernika oceny efektywności gospodarczej,
można sformułować trzy podstawowe przyczyny popularności teorii zysku operacyjnego18:
a) informuje ona, że w przypadku uzyskiwania straty operacyjnej przedsiębiorstwo może mieć pewność, że działalność, do prowadzenia której zostało powołane, jest nierentowna;
b) koncepcja zysku operacyjnego pozwala stwierdzić, czy zaistniałe w przedsiębiorstwie problemy są związane z jego działalnością charakterystyczną,
czy też dotyczącą zagadnień ﬁnansowych lub nadzwyczajnych;
c) w oparciu o zysk operacyjny można konstruować mierniki rentowności,
które umożliwiają porównanie przedsiębiorstw należących do tego samego sektora, niezależnie od ich struktury ﬁnansowej.

18

pochodną powierzenia przedsiębiorstwu funduszy własnych w odpowiedniej wysokości,
a nie wynika generalnie z samej racjonalności gospodarowania. Z podobnego powodu wyłączone są również straty i zyski nadzwyczajne, które dotyczą działalności nadzwyczajnej,
nietypowej dla danej jednostki gospodarczej. Szerzej: J. Ostaszewski, Nowoczesne zarządzanie ﬁnansami ﬁrmy, InterFart, Łódź 2000, s. 13-16.
J. Ostaszewski, Nowoczesne zarządzanie…, op. cit., s. 15.
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Obok zysku operacyjnego w ramach systemu ekonomiczno-ﬁnansowego przedsiębiorstw o orientacji rynkowej funkcjonuje drugi miernik, tzn. zysk netto, który
uwzględnia już całościowe powiązania przedsiębiorstw z rynkiem ﬁnansowym,
jak również straty i zyski nadzwyczajne, a także uwzględnia podatek dochodowy.
Maksymalizacja tego miernika leży w obszarze preferencji właścicieli kapitałów
z uwagi na to, że w interesie akcjonariuszy (lub też innych osób powierzających
swój kapitał) jest pomnażanie zysku netto, ponieważ wzrastają tym samym możliwości wypłat dywidend lub też wzrasta wartość ﬁrmy.
3. Rachunek zysków i strat jako podstawa oceny empirycznej
osiąganych wyników finansowych
Badane przedsiębiorstwo co miesiąc sporządza rachunek zysków i strat w celu
kontroli wyników ﬁnansowych oraz pozycji przychodów i kosztów. Pozycje rachunku wyników prezentowane są jako wartości osiągnięte w poszczególnych
miesiącach oraz narastająco od początku roku, co przedstawia tabela 1. Przedsiębiorstwo analizuje w ten sposób nie tylko wielkości ekonomiczne, ale również
jest w stanie określić sezonowość swojej działalności.
Najczęściej w pracach analitycznych dokonuje się oceny osiągniętych wyników ekonomicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym, ustalając w ten sposób
dynamikę podstawowych wskaźników ekonomicznych. W porównaniu tym nie
należy jednak ograniczać się do typowego porównania dwóch czy trzech lat. Na
potrzeby operatywnego zarządzania celowe jest także rozpatrywanie wyników
w krótszych odcinkach czasu19.
Do oceny wyników ﬁnansowych badane przedsiębiorstwo wykorzystuje również analizę porównawczą za co najmniej trzy ostatnie lata obrotowe. Analizie
poddane są wszystkie kategorie kształtujące wynik ﬁnansowy. Tabela 2 przedstawia przykład analizy porównawczej wyniku z działalności gospodarczej. Do
każdego zestawienia tabelarycznego badane przedsiębiorstwo sporządza również
wykres graﬁczny, prezentowany w schemacie 3.

19

Możliwe jest porównywanie konkretnych kwartałów lub miesięcy roku sprawozdawczego
z odpowiednimi kwartałami lub miesiącami roku ubiegłego. L. Bednarski, Analiza ﬁnansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 46.

Pozostałe przychody
operacyjne

Zysk (strata) ze sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Koszty sprzedaży

Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

Koszty ogółem

Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

Przychody ze sprzedaży
produktów

Przychody ze sprzedaży
ogółem

73

319

521

150

989

0

1 486

1 486

119
227

35

819

295

1 793

640

684

318

108

524

205

1 154

633

365

216

1 253
3 296

1 053

0

0

2 043

0

4 986

3 140
0

1 846

4 986

1 846

1 654

3 140

1 654

0
0

0

8 282

5 183

0

3 099

2 708

0

8 282

5 183

**

2 476

III
3 099

II
2 708

I

2 476*

408

180

760

-59

2 373

580

909

225

4 043

746

0

0

6 174

1 188

6 174

1 188

1

1

10 215

1 933

10 216

1 934

IV

530

122

758

-2

2 997

624

1 210

301

4 965

923

0

0

7 598

1 424

7 598

1 424

1

0

12 562

2 347

12 563

2 347

V

660

131

692

-66

3 578

581

1 519

309

5 789

824

0

0

8 826

1 228

8 826

1 228

2

1

14 614

2 052

14 616

2 052

VI

732

72

875

183

4 208

630

1 709

190

6 793

1 003

0

0

10 320

1 494

10 320

1 494

2

0

17 111

2 497

17 113

2 497

VII

755

22

1 183

308

4 794

586

1 979

270

7 957

1 164

0

0

11 988

1 669

11 988

1 669

2

0

19 943

2 832

19 945

2 832

VIII

892

137

1 493

310

5 467

673

2 325

346

9 285

1 329

0

0

13 821

1 833

13 821

1 833

2

0

23 104

3 161

23 106

3 161

IX

X

922

30

2 162

669

6 192

725

2 694

369

11 047

1 762

0

0

16 237

2 416

16 237

2 416

3

1

27 282

4 177

27 284

4 178

Tabela 1. Miesięczny rachunek zysków i strat badanego przedsiębiorstwa za 2007 r.
XI

1 050

127

2 700

538

6 836

644

2 968

274

12 504

1 456

0

0

18 304

2 067

18 304

2 067

4

1

30 804

3 523

30 808

3 524

XII

1 141

91

2 367

-333

7 701

865

3 673

705

13 740

1 237

0

0

20 180

1 876

20 180

1 876

5

2

33 915

3 111

33 921

3 113
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60,0%

339

29

367

367

13

0

381

12

10

-1

59,6%
60,2%

61,1%

883

368

87

29

969

397

60,6%

515

176

58

29

572

205

0

969

0

397

572

44

7

-1

205

37

24

0

1 014

610
-1

404

32

229

22

11

* wartości miesięczne
** wartość narastająca od początku roku

Udział kosztów
wytw. prod. w przych.

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) brutto

Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych

Zysk (strata)
z działalności gospodarczej

Koszty finansowe

Przychody finansowe

Zysk (strata)
z działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne

60,4%

61,5%

946

63

115

29

1 061

92

0

1 061

92

68

24

2

3

1 127

113

41

9

60,5%

60,7%

1 011

65

144

29

1 155

94

0

1 155

94

78

9

6

3

1 227

100

61

20

23

60,3%

59,8%

1 320

194

202

29

1 522

223

0

1 522

223

98

11

150

2

1 469

232

138

4

60,1%

58,9%

1 609

289

231

29

1 840

318

0

1 840

318

106

9

150

0

1 796

327

142

24

59,8%

58,0%

1 993

384

260

29

2 253

413

0

2 253

413

117

10

150

0

2 219

423

166

19

59,5%

57,8%

2 633

640

288

29

2 922

669

0

2 922

669

128

12

150

0

2 900

681

185

14

59,4%

58,7%

3 244

611

317

29

3 562

640

0

3 562

640

139

11

150

0

3 551

651

199

-18

59,5%

60,3%

2 685

-560

653

336

3 338

-224

0

3 338

-224

159

20

170

20

3 327

-224

181

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

60,4%

59,9%

1 125

115

173

29

1 298

144

0

1 298

144

87

9

148

142

1 237

10

116

55

Tabela 1. Miesięczny rachunek zysków i strat badanego przedsiębiorstwa za 2007 r., cd.
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II
150,5
133,0
204,9
88,4%
-17,5
154,0%
71,9

III
23,5
196,3
396,9
836,0%
172,8
202,2%
200,6

IV
-18,4
65,3
91,7
-354,5%
83,7
140,4%
26,4

IX
292,0
288,3
413,2
98,7%
-3,7
143,3%
124,9

1 024

707

59%

105

364

Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży

Udział kosztów wytworzenia
w przychodach

Koszty sprzedaży
przyp. na 1 zł przychodów

Koszty ogólnego zarządu
przyp. na 1 zł przychodów

II
1 736
3 466
1 050
2 073
686
1 393
60%
60%
138
243
406
770

III
2 033
5 499
1 227
3 300
806
2 198
60%
60%
209
452
420
1 191

IV
1 284
6 783
806
4 106
478
2 677
63%
61%
151
604
390
1 581

DZIAŁ I
V
1 575
8 358
948
5 054
627
3 303
60%
60%
203
807
421
2 002
VI
1 455
9 813
884
5 939
571
3 874
61%
61%
223
1 030
418
2 420

VII
1 642
11 455
960
6 898
682
4 556
58%
60%
125
1 155
416
2 836

VIII
1 956
13 411
1 125
8 023
831
5 388
57%
60%
187
1 342
406
3 243

IX
2 170
15 581
1 221
9 245
949
6 336
56%
59%
238
1 581
463
3 706

Tabela 3. Kosztochłonność przychodów ze sprzedaży produktów w 2007 r.

I
1 730

X
306,2
489,5
668,8
159,9%
183,3
136,6%
179,3

XI
441,9
555,0
640,1
125,6%
113,0
115,3%
85,1

XII
-247,9
77,7
-224,2
-31,4%
325,6
-288,4%
-301,9

X
2 820
18 401
1 649
10 894
1 171
7 507
58%
59%
251
1 832
494
4 200

XI
2 324
20 725
1 361
12 255
963
8 470
59%
59%
182
2 013
427
4 626

XII
1 723
22 448
1 037
13 292
686
9 156
60%
59%
338
2 352
464
5 090

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej
V
VI
VII
VIII
-11,4
-141,8
-33,6
159,8
2,0
-49,4
-120,1
106,8
93,8
143,5
223,3
318,0
-17,7%
34,8%
357,0%
66,8%
13,4
92,4
-86,5
-53,0
4642,4%
-290,5%
-185,9%
297,8%
91,8
192,9
343,4
211,3

* Dynamika 2006/2005 (w procentach i wartościach bezwzględnych)

Przychody
ze sprzedaży produktów

D-07

D-06*

2005
2006
2007

I
211,0
192,4
367,5
91,2%
-18,6
191,0%
175,1

Tabela 2. Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2005-2007

KATARZYNA POLAK
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II
968
1 713
602
1 064
366
648
62%
62%
77
122
141
238
820
1 425
85%
83%
148
288

I
744

62%

45

97

604

81%

Udział kosztów wytworzenia
w przychodach

Koszty sprzedaży
przyp. na 1 zł przychodów

Koszty ogólnego zarządu
przyp. na 1 zł przychodów

Koszty działalności
operacyjnej

Udział koszt. operacyjnych
w przychodach

140

282

Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży

Zysk (strata) ze sprzedaży

462

Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

Przychody
ze sprzedaży produktów

238

86%

Udział koszt. operacyjnych
w przychodach

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 595
3 087
92%
89%
141
379

1 492

Koszty działalności
operacyjnej

III
1 061
2 773
616
1 680
445
1 093
58%
61%
109
231
127
366
852
2 277
80%
82%
208
496

1 856
4 943
91%
90%
176
555
IV
625
3 399
380
2 061
245
1 338
61%
61%
74
305
116
481
570
2 847
91%
84%
56
552

1 348
6 291
105%
93%
-63
492

1 573
7 864
100%
94%
2
494
DZIAŁ II
V
756
4 155
467
2 527
289
1 627
62%
61%
98
403
125
606
689
3 536
91%
85%
67
619
VII
847
5 567
529
3 396
318
2 171
62%
61%
65
554
134
838
728
4 788
86%
86%
119
779

1 501
10 890
91%
95%
141
564
VIII
865
6 432
537
3 933
328
2 498
62%
61%
83
637
112
949
732
5 519
85%
86%
133
912

1 718
12 608
88%
94%
238
802
IX
981
7 413
605
4 539
375
2 874
62%
61%
108
744
129
1 078
842
6 362
86%
86%
139
1 051

1 923
14 532
89%
93%
247
1 049
X
1 320
8 733
758
5 296
562
3 436
57%
61%
118
862
133
1 211
1 008
7 369
76%
84%
312
1 363

2 394
16 925
85%
92%
426
1 476
XI
1 185
9 917
697
5 994
487
3 924
59%
60%
93
955
128
1 339
918
8 287
77%
84%
267
1 630

1 970
18 895
85%
91%
354
1 830
XII
1 348
11 265
834
6 827
514
4 438
62%
61%
265
1 219
224
1 564
1 323
9 610
98%
85%
25
1 655

1 839
20 734
107%
92%
-116
1 714

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

VI
565
4 720
339
2 867
226
1 853
60%
61%
87
489
98
704
523
4 060
93%
86%
42
660

1 526
9 389
105%
96%
-70
424

Tabela 3. Kosztochłonność przychodów ze sprzedaży produktów w 2007 r., cd.
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Schemat 3. Wynik finansowy z działalności gospodarczej w latach 2005-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

W ramach pogłębionej analizy badane przedsiębiorstwo przeprowadza także
ocenę elementów kształtujących wynik ze sprzedaży poszczególnych działów
produkcyjnych. Przedsiębiorstwo posiada trzy działy produkcyjne, z których jeden
wytwarza półprodukty dla pozostałej produkcji. Analiza obejmuje dwa działy,
których efekty pracy są przeznaczone dla ﬁnalnych odbiorców (tabela 3). Dzięki
badaniu kosztochłonności przychodów ze sprzedaży poszczególnych działów zarząd przedsiębiorstwa ma bieżący wgląd w poziom kosztów przez nie generowanych
oraz w rentowność podstawowej działalności jednostki.
Podsumowanie
Wypracowanie zysku przez przedsiębiorstwo jest warunkiem koniecznym
do tworzenia jego wartości. Nie należy się jednakże koncentrować wyłącznie
na wyniku ﬁnansowym jako kategorii oceny efektu gospodarowania, lecz postrzegać go jako element mający istotne znaczenie dla oceny procesu tworzenia
wartości przedsiębiorstwa. W takim ujęciu wynik ﬁnansowy z przeszłości może
być postrzegany jako zapowiedź przyszłych efektów gospodarowania. Jednak
dla oceny możliwości kreacji wartości przedsiębiorstwa informacja o poziomie
generowanego w przeszłości zysku musi być uzupełniona o informacje o koszcie
kapitału, wyrażającym oczekiwania kapitałodawców angażujących w podmiocie
swój kapitał 20.
Celem analizy wyniku ﬁnansowego każdego przedsiębiorstwa powinna więc
być ocena wielkości wyniku ﬁnansowego i jego zmian, a także ustalenie źródeł
20

P. Pietrzak, Wynik ﬁnansowy jako miernik efektów gospodarowania przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. nauk. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 464, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 466.
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wzrostu lub spadku kwoty wyniku. Przede wszystkim jednak analiza zysku (straty)
przedsiębiorstwa powinna zawierać ocenę możliwości poprawy wyniku ﬁnansowego w okresach przyszłych.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS THE SOURCE OF INFORMATION
IN ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISE

Summary
The results of management, shown by individual economic entities, are mainly dependent on the quality of management processes. Modern enterprise management
should mean future management and the future management means – managing
information. This thesis also ﬁnds its reference in ﬁnance management. According
to W. Bień, ﬁnance management consists in obtaining the ﬁnancing sources for enterprise activity as well as investing in the property components in a way, that allows
to realize the strategic aim – which is maximization of advantages for company’s
shareholders (owners).
The fulﬁ llment of this foundation is possible thanks to the access to suitable information, enabling the decision making, concerning the enterprise aims, managing
them and managing the process of their realization.
Translated by Katarzyna Polak

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Mirela Romanowska

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
JAKO INSTRUMENT WSPARCIA PRZEMIAN
GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH W POLSCE

W Polsce ochronę roszczeń pracowników w wypadku niewypłacalności1 pracodawcy realizuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Został
on powołany do życia przepisami ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy2 jako należący do
sektora ﬁnansów publicznych państwowy fundusz celowy posiadający osobowość
prawną.
Ustawa ta, realizując normy prawa międzynarodowego, urzeczywistniła po
raz pierwszy w Polsce system ochrony roszczeń pracowniczych, tworząc Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instytucję gwarancyjną. Fundusz powołany został do ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i w związku z tym postawiono przed nim cztery zasadnicze
zadania:
a) wypłacanie świadczeń gwarantowanych pracownikom w warunkach niewypłacalności pracodawcy;
b) udzielanie pożyczek pracodawcom w przypadku znalezienia się w przejściowych trudnościach ﬁnansowych;
1

2

Szerzej na temat zagadnień związanych z niewypłacalnością i konsekwencjami, jakie to
zjawisko wywołuje, m.in. w: E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005; oraz Procesy
upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, pr. zb. red. I. Dziedziczak, Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Dz. U. 1994 r., Nr 1, poz. 1 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.
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c) gromadzenie środków ﬁnansowych na pokrycie roszczeń pracowniczych
oraz dochodzenie od pracodawców zwrotu wypłaconych świadczeń;
d) realizacja zadań bez udziału środków budżetowych.
Gospodarka ﬁnansowa Funduszu prowadzona była i jest nadal na podstawie
planu stanowiącego część ustawy budżetowej, określającej przychody i rozchody
Funduszu w roku budżetowym. Najistotniejszy jest fakt, iż Fundusz nigdy nie
korzystał z dotacji Budżetu Państwa.
W roku 2006 Fundusz dokonał wypłat za 635 niewypłacalnych pracodawców
zaś w roku 2007 za 631, tj. o 1% mniej niż w 2006 roku. Największy, bo aż 52%
(dynamika 48%) spadek liczby pracodawców, za których Fundusz dokonał wypłat
świadczeń, nastąpił w Biurze Terenowym w Rzeszowie oraz w Łodzi (50%). Największy, bo aż 87% wzrost liczby świadczeń nastąpił w Zielonej Górze i o 83%
Olsztynie. W wielkościach bezwzględnych najwięcej pracodawców korzystających
ze świadczeń tak w roku 2006, jak i 2007, było w Warszawie, najmniej zaś, w obu
tych latach, w Kielcach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Biur
Terenowych zawiera tabela 1 oraz prezentuje wykres 1.
Tabela 1. Liczba pracodawców korzystających ze świadczeń FGŚP w latach 2006-2007
Liczba pracodawców
Liczba pracodawców
Dynamika
korzystających
korzystających
(%)
ze świadczeń FGŚP w 2006 r. ze świadczeń FGŚP w 2007 r.

Lp.

Biura Terenowe
FGŚP

1.

Białystok

15

14

93

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

Bydgoszcz
Gdańsk
Kraków
Katowice
Kielce
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
RAZEM

23
24
31
99
9
21
50
18
15
90
21
28
122
46
23
635

18
22
32
102
12
34
25
33
21
76
10
31
104
54
43
631

78
92
103
103
133
162
50
183
140
84
48
111
85
117
187
99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.
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Liczba pracodawców

Wykres 1. Liczba pracodawców korzystających ze świadczeń FGŚP
w latach 2006-2007

Biura terenowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.

Poniższy wykres (nr 2) prezentuje nieco inny podział pracodawców korzystających ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
mianowicie z podziałem na województwa.
Wykres 2. Pracodawcy korzystający ze świadczeń FGŚP w 2007 r.
(procentowy udział poszczególnych województw)

Dolnośląskie
10%

Lubuskie
7%

Podlaskie Kujawsko-Pomorskie
3%
2%
Pomorskie
3%
Małopolskie
5%

Mazowieckie
16%

Śląskie
16%

Zachodniopomorskie
5%

Świętokrzyskie
2%

Podkarpackie
2%
Wielkopolskie
12%

Opolskie
3%

Lubelskie
5%
Warmińsko-Mazurskie
5%

Łódzkie
4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.
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Z powyższej prezentacji wynika, że największy udział w wypłatach ze środków
Funduszu mają pracodawcy z województw mazowieckiego i śląskiego (16%), najmniejszy zaś, bo zaledwie 2%, z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego
i podlaskiego. Wynika to ze stopnia zagęszczenia podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na danym terenie.
W roku 2007 do Funduszu wpłynęło łącznie 5971 wniosków złożonych w trybie
art. 43 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy3. Najwięcej wniosków wpłynęło do katowickiego Biura Terenowego w ilości
1188, tj. 19,9% ogółu wniosków z powyższego tytułu, oraz do Biura w Warszawie –
952 wnioski, tj. 15,9% ogólnej ilości. Najmniejszy udział z ilością 57 i 58 wniosków
miały biura w Opolu i Rzeszowie. Ich udział w ogólnej liczbie złożonych wniosków
stanowił zaledwie 1%. Wielkości te prezentuje tabela 2 oraz wykres 3.
Tabela 2. Liczba wniosków złożonych w Biurach Terenowych w roku 2007
Lp.

Biura Terenowe FGŚP

Liczba złożonych
wniosków

Struktura procentowa

1.

Białystok

115

1,9

2.

Bydgoszcz

356

6,0

3.

Gdańsk

168

2,8

4.

Kraków

398

6,7

5.

Katowice

1 188

19,9

6.

Kielce

292

4,9

7.

Lublin

224

3,8

8.

Łódź

306

5,1

9.

Olsztyn

64

1,1

10.

Opole

57

1,0

11.

Poznań

702

11,8

12.

Rzeszów

58

1,0

13.

Szczecin

554

9,3

14.

Warszawa

952

15,9

15.

Wrocław

312

5,2

16.

Zielona Góra
RAZEM

225

3,8

5971

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.
3

Ustawa z dnia 13 lipca 2006, Dziennik Ustaw nr 158, poz. 1121.
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Wykres 3. Struktura procentowa wniosków według ilości wpływu do Biur Terenowych
1,9%

3,8%

5,2%

6,0%

2,8%
6,7%

15,9%

9,3%

19,9%
1,0%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.

Wśród przyczyn wzrostu liczby osób ubiegających się o otrzymanie świadczeń
w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wymienia się między innymi4:
a) w Olsztynie:
– bardzo małą ilość upadłości w 2006 roku,
– zmianę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i tym samym wprowadzenie rozszerzonego katalogu świadczeń przysługujących pracownikom,
– jednorodną strukturę przedsiębiorstw w regionie, co wpływa na tak
nierównomierną i trudną do przewidzenia ilość upadłości (gorsza koniunktura w jednej branży skutkuje pogorszeniem się sytuacji ﬁnansowej w wielu przedsiębiorstwach);
b) w Opolu:
– pojawienie się wniosków z art. 43 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r.,
– zmianę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, która weszła w życie od dnia 01.10.2006 r. i spowodowała, że osoby, które miały wystąpić
o świadczenie w IV kwartale 2006 roku musiały poczekać na rozstrzygnięcie wniosku o upadłość i złożyły wnioski już w 2007 roku na podstawie oddalenia wniosku o upadłość,
4

Informacje pochodzą z wyjaśnień złożonych przez Kierowników Biur Terenowych.
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– wzrost liczby niewypłacalnych pracodawców;
c) w Szczecinie:
– wpływ wniosków indywidualnych art. 43 wspomnianej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (przeważająca liczba wniosków wpłynęła
od byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej oraz spółek zależnych,
jak Porta Elektra, Porta Technik),
– zwiększony wpływ wykazów zbiorczych oraz liczby osób objętych tymi
wykazami.
Wysokość świadczenia przypadającego średnio na 1 osobę w 2007 r. wynosiła 4641 zł, co stanowiło kwotę wyższą o 33% niż w roku 2006. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, iż znaczny udział, bo 52% w ogólnej liczbie korzystających
ze świadczeń, stanowią pracodawcy będący przedstawicielami małych ﬁrm – 215
podmiotów (zatrudniających do 20 osób). Duży, bo 34% udział mają pracodawcy
ﬁrm średnich – 325 (zatrudniający od 21 do 100 osób). Najmniejszą grupę z 14%
udziałem stanowią pracodawcy dużych ﬁrm – 91 podmiotów (por. wykres 4).
Wykres 4. Pracodawcy korzystający ze świadczeń FGŚP w 2007 r.
(podzieleni pod względem wielkości zatrudnienia)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.

O istotnym znaczeniu Funduszu świadczy zarówno ilość wypłaconych świadczeń (por. tabela 3 i wykres 5), jak i ich wysokość.
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Tabela 3. Ilość wypłat świadczeń w roku 2007 z podziałem na miesiące
Miesiące

Wypłaty świadczeń na rzecz ludności

styczeń

2 297

luty

3 877

marzec

4 469

kwiecień

6 790

maj

1 889

czerwiec

6 371

lipiec

4 145

sierpień

2 449

wrzesień

2 752

październik

2 788

listopad

2 655

grudzień

6 401
46 883,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.

Wykres 5. Ilość wypłat świadczeń na rzecz ludności w 2007 r. w podziale na miesiące

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z FGŚP.
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W strukturze transferów ze środków Funduszu5 na rzecz ludności w 2007 r.
największą pozycję, tj. 37,1% ogółu wydatków na świadczenia pracownicze, stanowiły odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Drugą pozycję, 32,5% ogółu wydatków na świadczenia
pracownicze, stanowiły wydatki na gwarantowane wynagrodzenia za pracę.
Tytułem transferów na rzecz ludności dokonywane były wypłaty:
a) gwarantowanych wynagrodzeń za pracę wypłacono 25 870 tys. zł, dla
18 061 osób (średnio po 1432 zł), co stanowiło 42,0% planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 95,7% wykonania roku 2006, z tego:
– wynagrodzenia za pracę: wypłacono 21 374 tys. zł dla 10 204 osób
(średnio po 2095 zł), co stanowiło 40,9% planu w ustawie budżetowej
i planu po zmianach oraz 95,5% wykonania roku 2006,
– wynagrodzenia za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej
usprawiedliwionej nieobecności w pracy: wypłacono 1 179 tys. zł dla
1 322 osób (średnio po 892 zł), co stanowiło 35,7% planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 61,7% wykonania roku 2006,
– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby: wypłacono 717 tys. zł dla 1521 osób (średnio po 471 zł), co stanowiło
37,7% planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 3-krotność
wykonania roku 2006,
– wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego: wypłacono 2600
tys. zł dla 5014 osób (średnio po 519 zł), co stanowiło 61,9% planu
w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 102,6% wykonania
roku 2006;
b) składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych: wypłacono
4 751 tys. zł dla 10 719 osób (średnio po 443 zł), co stanowiło 42,0%
planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 96,0% wykonania
roku 2006;
c) ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy, w którym ustał stosunek pracy: zrealizowane w kwocie 1 437 tys. zł dla 2265 osób (średnio po
634 zł), co stanowiło 20,2% planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 16-krotność wykonania roku 2006;
5

Informacje na podstawie sprawozdania ﬁnansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rok 2007.
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d) odszkodowania – zrealizowane w kwocie 11 254 tys. zł dla 3772 osób
(średnio po 2984 zł), co stanowiło 27,1% planu w ustawie budżetowej
i planu po zmianach oraz 16-krotność wykonania roku 2006;
e) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników: wypłacono 29 535 tys. zł dla 8172
osób (średnio po 3614 zł), co stanowiło 40,8% planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 78,1% wykonania roku 2006;
f ) dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy:
wypłacono – 1 tys. zł dla 8 osób (średnio po 125 zł), co stanowiło 10,0%
planu w ustawie budżetowej i planu po zmianach.
Przytoczone w artykule wielkości potwierdzają znaczenie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w gospodarce, szczególnie gdy podmioty
w niej funkcjonujące narażone są na sytuacje kryzysowe, wywołane dokonującymi
się w otoczeniu przedsiębiorstwa procesami przemian. Niedostosowanie się podmiotów gospodarczych do nowych warunków niejednokrotnie kończy się dla nich
upadłością czy bankructwem. Zjawiska te zawsze poprzedza ogłoszenie niewypłacalności przez pracodawcę. Rolę gwaranta, który jako jedyny w tej sytuacji może
zabezpieczyć interesy pracobiorcy, przejmuje Fundusz, który dysponuje w ramach
obowiązujących przepisów środkami pochodzącymi głównie od pracodawców.

GUARANTEED EMPLOYEE BENEFITS FUND AS AN INSTRUMENT
OF SUPPORT FOR SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN POLAND

Summary
The relevance of the Guaranteed Employee Beneﬁts Fund in protecting employees claims is determined by the resources at the Fund’s disposal. According
to the law, the Fund guarantees support for employers who are not able to
meet their obligations due to ﬁnancial problems. With the Fund’s assistance,
the employees are paid all their beneﬁts.
Translated by Mirela Romanowska
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Wstęp
Istotnym aspektem w zarządzaniu ﬁnansami przedsiębiorstwa powinno być
dążenie zarządzających do wzrostu wartości ﬁrmy poprzez wykorzystanie optymalizacji struktury kapitału.
Decyzja co do ukształtowania struktury kapitałów musi być zgodna z celami
ﬁnansów przedsiębiorstwa i powinna być oparta na:
– utrzymaniu płynności ﬁnansowej poprzez odpowiednie zarządzanie krótkoterminowymi źródłami ﬁnansowania przedsiębiorstwa,
– maksymalizacji wartości rynkowej podmiotu gospodarczego,
– minimalizacji kosztów ﬁnansowania ﬁrmy,
– maksymalizacji zyskowności kapitału własnego1.
Kapitał własny przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym źródłem ﬁnansowania
przedsiębiorstwa, ponieważ determinuje w zasadniczy sposób prowadzenie działalności gospodarczej i jest niezbędny nie tylko do powstania przedsiębiorstwa,
lecz także do podejmowania, realizacji i kontrolowania wielu decyzji w procesie
operacyjnym i rozwojowym2. Kapitał własny, czyli kapitał właścicieli, może być
1

2

D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 65.
M. Grabowska, Assessment of the Role of Resource Capital in Financing of Business Activity,
w: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development-Management-Entrepreneurship, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Kraków U.E., Kraków 2008, s. 285.
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jedynym źródłem ﬁnansowania, ale nie zawsze jego zasoby są wystarczające w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
Niedostateczny kapitał własny występuje przede wszystkim wśród przedsiębiorstw stosujących strategię dynamicznego rozwoju, jak również w przedsiębiorstwach słabych, o małych możliwościach powiększenia kapitałów własnych
z zysków. Dlatego też w obu przypadkach dąży się do uzupełnienia kapitałów
własnych kapitałami obcymi3.
Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa źródeł ﬁnansowania w postaci
środków obcych sprowadza się głównie do korzystania z możliwości odroczenia
terminów różnorodnych płatności, jak również uczestniczenia w transakcjach
rynku ﬁnansowego4.
Zarządzający przedsiębiorstwem, uzupełniając ﬁnansowanie swojej działalności kapitałem obcym, muszą pamiętać o tym, że korzystanie z zewnętrznych
źródeł ﬁnansowania wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również często z większym ryzykiem.
1. Czynniki wpływające na strukturę kapitału przedsiębiorstwa
Wybór strategii ﬁnansowania przedsiębiorstwa przez zarządzających ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania na rynku.
Możliwości kształtowania struktury kapitału, ze względu na różnorodność
instrumentów ﬁnansowych, są nieograniczone5. Kapitał ﬁnansujący aktywa przedsiębiorstwa może być klasyﬁkowany według wielu kryteriów, na przykład w zależności od czasu ﬁnansowania (kapitał krótkoterminowy i długoterminowy),
przy uwzględnieniu kryterium dochodu, jaki przedsiębiorstwo wypłacać musi
inwestorom (kapitał oprocentowany i nieoprocentowany), kryterium uprawnień
właścicielskich (kapitał obcy i własny), ze względu na źródła pozyskania (kapitał
zewnętrzny i wewnętrzny)6.
Przedsiębiorstwo rozpatrując różne źródła swojej działalności, przede wszystkim powinno rozważyć ich dostępność, która zależy od spełnienia przez nie
3
4

5

6

W. Gabrusewicz, Podstawy analizy ﬁnansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 85.
M. Wypych, Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź
2000, s. 105.
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004,
s. 155.
H. Kościelniak, I. Otola, Capital Needs of Enterprises – Forecasting, w: Production and Services
Processes in Enterprises, ed. by L. Kurzak, Wyd. WZPCzęst., Częstochowa 2006, s. 110.
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określonych warunków7. Do najważniejszych z tych warunków zalicza się formę
organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa oraz jego sytuację ﬁnansową, ale również
stan gospodarki, rynku ﬁnansowego i jego segmentów8.
Na decyzję o doborze źródeł ﬁnansowania przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ
między innymi takie czynniki mikroekonomiczne, jak:
1. Stabilność sprzedaży – w przedsiębiorstwach, w których przez dłuższy
okres sprzedaż była relatywnie stabilna, mogą pozwolić sobie na większe
możliwości ﬁnansowania działalności kapitałem obcym, ponieważ dzięki
ciągłości sprzedaży ﬁrmy te charakteryzują się lepszą zdolnością do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, czyli stałych płatności na rzecz
kredytodawców.
2. Struktura aktywów przedsiębiorstwa – na większy procent ﬁnansowania
działalności długiem mogą pozwolić sobie podmioty gospodarcze mające
w swojej strukturze aktywów składniki, które mogą być łatwo wykorzystane jako zabezpieczenie uzyskanego kredytu.
3. Dynamika wzrostu ﬁrmy – zazwyczaj przedsiębiorstwa, które dynamicznie rozwijają swoją działalność na rynku, muszą w znacznym stopniu wykorzystywać zewnętrzne źródła ﬁnansowania, ponieważ nie są w stanie
pokryć wszystkich zaplanowanych inwestycji tylko wypracowanymi zyskami. Wpływ na to mają również wyższe koszty emisji i sprzedaży akcji
niż koszty obsługi długu – dlatego bardziej opłacalne staje się dla tych ﬁrm
zwiększenie wartości kapitału obcego niż kapitału własnego.
4. Rentowność produkcji – przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką
zyskownością produkcji są w stanie dzięki wysokim zyskom ﬁnansować
inwestycje strategią samoﬁnansowania, nie potrzebując przy tym ponoszenia kosztów związanych z emisją papierów wartościowych, jak również
kosztów obsługi zadłużenia.
5. Sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem – akcjonariusze sprawujący
kontrolę nad spółką, którzy nie mają z takich czy innych względów zamiaru nabycia dalszych akcji, nie chcąc stracić swojej dotychczasowej pozycji, będą bardziej zainteresowani zaciągnięciem kredytu niż emisją nowych akcji.
6. Stanowisko zarządzających przedsiębiorstwem – przy doborze struktury
kapitału duże znaczenie ma to, jaką politykę ﬁnansowania działalności
7
8

A. Rutkowski, Zarządzanie ﬁnansami, PWE, Warszawa 2003, s. 265.
Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2007. s. 67.
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chce prowadzić zarząd danego przedsiębiorstwa. Zarządzający mogą wybrać bardziej konserwatywną politykę, która charakteryzuje się niższym
(niż przeciętny w danej branży) udziałem kapitału obcego niż własnego,
albo politykę ﬁnansowania działalności przedsiębiorstwa w większym
stopniu źródłami zewnętrznymi9. Z badań wynika, że w kulturze zorientowanej na indywidualizm zarządzający mogą wybrać niższe zadłużenie
dla maksymalizacji sukcesu i swojej reputacji10. Uwarunkowane jest to warunkami strategicznymi, jakie chcą stworzyć dla swojego przedsiębiorstwa
zarządzający11.
Jak wynika z powyższej charakterystyki wybranych aspektów kształtowania
struktury kapitału, można jednoznacznie stwierdzić, że duży wpływ na podjęcie
decyzji co do źródeł ﬁnansowania działalności ma sytuacja ﬁnansowa, która uwarunkowana jest stylem (jakością) zarządzania przedsiębiorstwem.
Każde przedsiębiorstwo, decydując się na ﬁnansowanie aktywów w większym
stopniu kapitałem własnym lub kapitałem obcym, musi mieć na uwadze pozytywne
i negatywne aspekty ich wykorzystania. Porównanie cech charakterystycznych
zasilania przedsiębiorstwa z kapitałów własnych i kapitałów obcych w dużym
stopniu decyduje o wyborze przez zarządzających właściwej dla danego przedsiębiorstwa opcji ﬁnansowania.
Porównując pozytywne i negatywne cechy kapitału obcego do cech kapitału
własnego, można stwierdzić, że np. w przypadku kapitału własnego nie występuje konieczność jego spłaty; większy udział kapitału własnego świadczy o niezależności ﬁnansowej, a przy tym mniejszym ryzyku; kapitał własny zapewnia
większą elastyczność w wykorzystaniu; jest stabilnym źródłem ﬁnansowania, nie
ma wpływu na decyzje kredytowania dostaw. Oprócz wymienionych zalet kapitał
własny, w porównaniu do kapitału obcego, również ma pewne cechy pejoratywne,
które mogą wpłynąć na decyzje zarządzających o większym stopniu zasilania
przedsiębiorstwa kapitałem obcym; i tak np.: dywidenda nie wpływa na podstawę opodatkowania (gdzie w przypadku kapitału obcego odsetki stanowią koszt
9

10

11

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006, s. 107.
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza ﬁnansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,
s. 188.
P. Pachura, System thinking and global challenges, chapter VI, w: The challenges for reconversion, Innovation-Sustainability-Knowledge Management, ISI Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton 2006, s. 495.
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uzyskania przychodu i pomniejszają podstawę opodatkowania – zob. tabela 1);
przy wykorzystaniu kapitału własnego występują mniejsze zyski, przy mniejszym
ryzyku; nie zawsze kapitał własny przynosi oczekiwane korzyści, przede wszystkim w sytuacji występowania w przedsiębiorstwie strat. Generalnie jednak – to
kapitał własny nadaje właścicielowi prawa władcze w przedsiębiorstwie, które
muszą być czasami – w różnym i zmiennym zakresie – dzielone z właścicielem
kapitału obcego, który również, tak jak właściciel kapitału własnego, uczestniczy
w ﬁnansowaniu działalności jego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – ponosi
ryzyko ﬁnansowe12.
W większości przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku występuje konieczność
uzupełniania ﬁnansowania działalności kapitałem obcym. Dlatego też zarządzający muszą mieć przede wszystkim w tym aspekcie świadomość korzyści i ryzyka
wynikającego z angażowania w funkcjonowanie przedsiębiorstwa tego źródła.
Pozytywne i negatywne skutki angażowania kapitału obcego w przedsiębiorstwie przedstawia tabela 1.
Decyzja co do wysokości kapitału obcego w głównej mierze jest uwarunkowana kosztami jego pozyskania. Dlatego też kredyty bankowe, np. przez zbyt
duże koszty obsługi długu, tj. raty kapitałowe wraz z odsetkami (jak również
koszty manipulacyjne związane z zawarciem umowy kredytowej), powstrzymują
przedsiębiorstwa od korzystania z wariantu ﬁnansowania aktywów takim rodzajem
kapitału obcego. Wtedy głównym źródłem ﬁnansowania działalności przedsiębiorstwa stają się zobowiązania krótkoterminowe (bieżące), przede wszystkim
wobec dostawców. Zobowiązania te są związane bezpośrednio z działalnością
operacyjną przedsiębiorstwa i są odpowiedzialne przede wszystkim za ﬁnansowanie aktywów obrotowych. Zobowiązania bieżące są również ściśle powiązane
z płynnością ﬁnansową przedsiębiorstwa. Zbyt duża wartość zobowiązań może
prowadzić do zachwiania płynności, bądź jej całkowitej utraty, a w konsekwencji
do upadłości przedsiębiorstwa.
W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że do prowadzenia
działalności gospodarczej w poszczególnych branżach wymagane są różne
aktywa, które ﬁnansuje się różnymi pasywami, a ich wielkość, struktura i dy12

Por. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy ﬁnansowej w przedsiębiorstwie,
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 306; T. Łuczka, Kapitał
obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa – Poznań 2001, s. 44; Finanse...,
red. L. Szyszko, J. Szczepański, op. cit., s. 68; W. Gabrusewicz, Podstawy analizy ﬁnansowej,
PWE, Warszawa 2005, s. 87.
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namika zależy od potrzeb ﬁnansowych, jakie w danym czasie są niezbędne do
prowadzenia odpowiedniej strategii zarządzania. Zarządzający muszą jedynie pamiętać, aby przy wyborze źródła ﬁnansowania jakiejkolwiek inwestycji
rozważyć wszystkie aspekty za i przeciw angażowaniu w większym stopniu
kapitału własnego lub obcego.
Tabela 1. Pozytywne i negatywne skutki angażowania kapitału obcego
w przedsiębiorstwie
Skutki angażowania kapitału obcego w przedsiębiorstwie
Pozytywne

Negatywne

Kapitał obcy stanowi elastyczne źródło
finansowania.

Kapitał obcy jest oddawany do dyspozycji danego przedsiębiorstwa na określony czas,
po którym podlega zwrotowi.

Kapitał obcy umożliwia podjęcie i realizację
przedsięwzięć przekraczających własne
możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Wierzyciele mają prawo do odsetek.

Wykorzystanie kapitału obcego może
wpływać na obniżenie obciążeń podatkowych
oraz wzrost rentowności kapitału własnego.

Uzyskanie kapitału obcego często wymaga
zabezpieczenia lub gwarancji.

Wierzyciel z reguły nie ma prawa głosu przy
podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie.

W warunkach inflacji wierzyciele mogą żądać
dodatkowych gwarancji, zapewniających realną
wartość pożyczonego kapitału.

Angażowanie kapitału obcego umożliwia
kształtowanie optymalnej struktury kapitału.

Wraz ze wzrostem zadłużenia przedsiębiorstwa
rośnie z reguły ryzyko i koszt kapitału obcego.
Wysoki stopień zadłużenia może prowadzić
nawet do przyznania pewnych uprawnień
wierzycielom.
W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa
wierzyciele są zaspokajani przed właścicielami.

Opracowano na podstawie: Finanse przedsiębiorstwa,
red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2007, s. 69.
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2. Analiza struktury i dynamiki kapitału obcego wybranych branż
w Polsce w latach 2002-2006
W analizie źródeł ﬁnansowania przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma nie
tylko ocena udziału kapitałów własnych i obcych w kapitale ogółem, ale również
przeanalizowanie struktury długu – „(...) celowe jest więc wyodrębnienie udziału
zobowiązań długoterminowych i zobowiązań bieżących w kapitale obcym, a także
najważniejszych składników zobowiązań bieżących”13. Dlatego też w poniższej
analizie pasywów wybranych branż gospodarki polskiej zostanie przeprowadzona ogólna ocena struktury kapitałów, jak również szczegółowa ocena struktury
i dynamiki ich długu.
Wskaźniki struktury oparte na kryterium własności kapitałów wybranych
branż gospodarki polskiej w latach 2002-2006 przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Struktura pasywów wybranych branż gospodarki polskiej w latach 2002-2006
(według sekcji PKD)
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

42,1
57,9

45,4
54,6

50,7
49,3

52,4
47,6

52,4
47,6

12,7
38,4

12,8
34,4

9,8
31,4

9,7
28,8

9,8
29,0

PRZEMYSŁ w %
Ogółem pasywa =100%
Kapitały (fundusze) własne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

BUDOWNICTWO w %
Ogółem pasywa =100%
Kapitały (fundusze) własne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

13

28,3
71,7

27,3
72,7

28,0
72,0

29,9
70,1

30,1
69,9

11,7
47,9

14,6
47,1

12,7
47,4

13,3
45,0

12,8
44,5

W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 94.
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HANDEL I NAPRAWY w %
Ogółem pasywa =100%
Kapitały (fundusze) własne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

31,5
68,5

32,9
67,1

37,6
62,4

38,3
61,7

40,1
59,9

10,2
53,3

9,4
53,5

7,5
50,7

8,5
49,2

8,7
47,6

Źródło: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za 2002 r., GUS, Warszawa 2003;
Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za 2003 r., GUS, Warszawa 2004;
Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za 2004 r., GUS, Warszawa 2005;
Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za 2005 r., GUS, Warszawa 2006;
Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za 2006 r., GUS, Warszawa 2007.

Jak wynika z analizy danych tabeli 2, w branży budowlanej i handlowej kapitał
obcy stanowi przeważającą część w strukturze źródeł ﬁnansowania. W budownictwie w badanym okresie, to jest w latach 2002-2006, zobowiązania stanowiły
średnio 71,3% pasywów, a w handlu około 64%. Na tak znaczne zadłużenie tych
działów gospodarki polskiej ma wpływ przede wszystkim specyﬁka prowadzonej działalności. W przypadku branży budowlanej spowodowane jest to długim
cyklem produkcji w toku i przez to długim okresem rozliczeniowym. Natomiast
w przypadku przedsiębiorstw handlowych potwierdza się teza co do ich uzasadnionej skłonności do korzystania z długu w procesie funkcjonowania na rynku.
Najmniej zadłużoną z analizowanych branż jest przemysł, gdzie udział kapitału
obcego w kapitale ogółem w badanym okresie wynosi średnio 51,4%.
Rozpatrując podział zobowiązań na długoterminowe i krótkoterminowe, jak
wynika z danych zawartych w tabeli 2, we wszystkich analizowanych branżach
dominującą rolę w strukturze pasywów pełnią zobowiązania krótkoterminowe.
W latach 2002-2006 w przemyśle zobowiązania bieżące stanowiły średnio 32,4%
wszystkich kapitałów ﬁnansujących działalność tego działu gospodarki polskiej,
natomiast zobowiązania długoterminowe około 11%. W budownictwie udział
pasywów krótkoterminowych wynosił średnio ponad 46% w stosunku do całości
pasywów, a długu długoterminowego około 13%, natomiast w handlu i naprawach
zobowiązania bieżące w porównaniu z analizowanymi branżami stanowiły największy procent udziału w pasywach ogółem, to jest średnio około 51%, a w konsekwencji zobowiązania długoterminowe – najmniejszy, to jest 9%.
W analizowanych branżach polskiej gospodarki w latach 2002-2006 (zob.
tabela 2) sukcesywnie maleje udział kapitałów obcych w ogólnej sumie kapitałów,
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co świadczy o zwiększaniu ﬁnansowania działalności kapitałami własnymi. Jest
to jak najbardziej pozytywne zjawisko – świadczące o spadku zadłużenia polskich
przedsiębiorstw, mocniejszych podstawach ﬁnansowych i mniejszej niezależności
od zewnętrznych źródeł ﬁnansowania.
Dynamikę i strukturę zobowiązań długo – i krótkoterminowych wybranych
branż polskiej gospodarki w latach 2002-2006 przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Dynamika i struktura zobowiązań wybranych branż gospodarki polskiej
w latach 2002-2006 (według sekcji PKD)
Zobowiązania

2002

2003

2004

2005

2006

PRZEMYSŁ
Zobowiązania długoterminowe
(w mln zł)

58579,8

64940,9

54495,1

59156,5

66721,9

-

+10,9

-16,1

+8,6

+12,8

22,0

23,4

20,0

20,5

20,7

176649,2

174779,8

173795,7

175226,3

196513,5

-

-1,1

-0,6

+0,8

+12,1

Udział w zob. ogółem (%)

66,3

62,9

63,6

60,6

60,8

Zobowiązania ogółem
(zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania)

266305,1

277681,4

273061,7

289225,5

322967,0

-

+4,3

-1,7

+5,9

+11,7

Dynamika (%)
Udział w zob. ogółem (%)
Zobowiązania krótkoterminowe
(w mln zł)
Dynamika (%)

Dynamika (%)

BUDOWNICTWO
Zobowiązania długoterminowe
(w mln zł)
Dynamika (%)
Udział w zob. ogółem (%)
Zobowiązania krótkoterminowe
(w mln zł)
Dynamika (%)

4780,3

5756,5

5139,0

5966,9

7204,5

-

+20,4

-10,7

+16,1

+20,7

16,2

20,0

17,6

19,0

18,3

19660,4

18625,8

19249,7

20163,3

24989,3

-

-5,3

+3,3

+4,7

+23,9

Udział w zob. ogółem (%)

66,8

64,8

65,8

64,2

63,6

Zobowiązania ogółem
(zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania)

29422,9

28734,3

29251,0

31428,8

39270,1

-

-2,3

+1,8

+7,4

+24,9

Dynamika (%)
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HANDEL I NAPRAWY
Zobowiązania długoterminowe
(w mln zł)
Dynamika (%)
Udział w zob. ogółem (%)
Zobowiązania krótkoterminowe
(w mln zł)
Dynamika (%)

16643,8

16369,3

14017,4

17760,6

20810,8

-

-1,6

-14,4

+26,7

+17,2

14,9

14,0

12,0

13,7

14,6

86821,5

93074,2

94627,9

103012,8

113258,9

-

+7,2

+1,7

+8,9

+9,9

Udział w zob. ogółem (%)

77,9

79,8

81,3

79,7

79,4

Zobowiązania ogółem
(zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania)

111486,8

116690,6

116377,9

129210,4

142728,7

-

+4,7

-0,3

+11,0

+10,5

Dynamika (%)

Źródło: jak w tabeli 2.

Z oceny dynamiki zobowiązań ogółem zawartej w tabeli 3 wynika, że w badanym okresie, to jest w latach 2003-2006 największą dynamiką długu we wszystkich analizowanych działach gospodarki polskiej charakteryzował się rok 2006.
Największy wzrost zobowiązań nastąpił w budownictwie, gdzie w roku 2006
w stosunku do roku 2005 ich dynamika wynosiła +25%. Zwiększenie kapitału
obcego ogółem w tym sektorze było spowodowane nie tylko wzrostem zobowiązań krótkoterminowych o 24%, ale również zwiększeniem długu długoterminowego o 21%. Na drugim miejscu ze względu na największy wzrost zobowiązań
ogółem w analizowanym okresie uplasowała się branża przemysłu. Również
tak jak w przypadku przedsiębiorstw budowlanych zwiększenie długu w roku
2006 w stosunku do roku 2005 o 12% było spowodowane wzrostem zarówno
zobowiązań bieżących o ponad 12%, jak i pasywów długoterminowych o 13 %.
W przypadku handlu i napraw kapitał obcy w roku 2006 w stosunku do roku 2005
wzrósł o 10,5%, nieznacznie – bo o 0,5 punktu procentowego mniej niż w roku
2005 w stosunku do roku 2004. Wzrost długu w roku 2006 spowodowany był
w znacznie większym stopniu zwiększeniem ﬁnansowania działalności kredytami
i pożyczkami długoterminowymi, to jest o ponad 17% (na uwagę zasługuje fakt, że
w porównaniu z przemysłem i branżą budowlaną największy wzrost zobowiązań
długoterminowych wystąpił w handlu w roku 2005 w stosunku do roku 2004, to
jest o 27%), a w mniejszym – bo o 10% – zobowiązaniami bieżącymi.
Analizując strukturę zobowiązań polskich branż zawartą w tabeli 3, można
zauważyć, tak jak wcześniej już było wspomniane (por. tabela 2), że zobowiązania
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bieżące odgrywają dominującą rolę w ﬁnansowaniu działalności polskich przedsiębiorstw. W analizowanych latach 2002-2006, największy udział zobowiązań
krótkoterminowych w kapitale obcym miał miejsce w branży handlowej i wynosił
średnio około 80%. Na drugim miejscu uplasowała się branża budowlana, gdzie
udział zobowiązań bieżących stanowił ponad 65% wszystkich kapitałów tej branży.
Podobnie jak w branży budowlanej kształtowała się struktura długu w przemyśle,
gdzie pasywa krótkoterminowe stanowiły około 63% całości kapitału obcego.
Analizując strukturę zewnętrznych źródeł ﬁnansowania, ze względu na duży
wpływ na ﬁnansowanie działalności polskich przedsiębiorstw przez zobowiązania
bieżące, należy zbadać szczegółowo ich strukturę.
Analizę struktury zobowiązań krótkoterminowych wybranych branż gospodarki polskiej w latach 2002-2006 przedstawia tabela 4.
Jak wynika z analizy struktury zobowiązań bieżących zawartej w tabeli 4,
w ciągu badanego okresu, to jest w latach 2002-2006, struktura poszczególnych
zobowiązań krótkoterminowych kształtuje się relatywnie na tym samym poziomie.
Największy udział pasywów krótkoterminowych w stosunku do całego kapitału
obcego – we wszystkich analizowanych branżach – mają zobowiązania z tytułu
dostaw i usług. W przedsiębiorstwach przemysłowych w porównaniu z branżą
budowlaną i handlową występuje najmniejszy udział zobowiązań wobec dostaw
i usług w stosunku do zobowiązań ogółem, to jest średnio w badanym okresie
ponad 47%. Na drugim miejscu uplasowała się branża budowlana, gdzie udział
zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi średnio ponad 60%, a w przypadku
przedsiębiorstw handlowych około 68%.
Analizując pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (zob. tabela 4), największy udział w kapitale obcym po zobowiązaniach wobec dostaw i usług mają
kredyty i pożyczki. W porównaniu analizowanych działów gospodarki polskiej
w najmniejszym stopniu kredytami i pożyczkami ﬁnansuje swoją działalność
branża budowlana, gdzie w ciągu lat 2002-2006 struktura tych zobowiązań
w stosunku do całości pasywów wynosiła średnio 13%. Na drugim miejscu pod
względem zaangażowania kredytów i pożyczek są przedsiębiorstwa handlowe,
gdzie udział tych zobowiązań w całości kapitału obcego wynosił w przedziale
badanego okresu średnio 20%. W największym stopniu – bo przeciętnie w około
24% – zobowiązaniami bankowymi krótkoterminowymi i pożyczkami ﬁnansuje
swoją działalność przemysł. Analizując dalszą klasyﬁkację zobowiązań krótkoterminowych, jak wynika z oceny danych zawartych w tabeli 4, na trzecim miejscu
pod względem udziału w pasywach ogółem we wszystkich badanych branżach
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Tabela 4. Analiza struktury zobowiązań krótkoterminowych wybranych
branż gospodarki polskiej w latach 2002-2006 (według sekcji PKD)
Wyszczególnienie

Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji
papierów
wartościowych
Z tytułu dostaw
i usług
Z tytułu podatków,
ceł, ubezpieczeń
i innych świadczeń
Z tytułu
wynagrodzeń
Fundusze specjalne

Wartość (w mln zł)
Udział w zob. ogółem (%)
2003
2004
2005
2006
2002 2003 2004 2005 2006
PRZEMYSŁ
Zobowiązania krótkoterminowe:
37992,0 37286,0 45187,9 43041,7 51328,4 21,5
21,3
26,0
24,6
26,1
2002

2132,8

2428,5

1546,7

1,2

1,4

0,9

0,8

0,6

74481,2 81559,3 81217,2 88975,4 101288,1

42,2

46,7

46,7

50,8

51,5

33499,6 19919,6 20745,9 20173,7 22133,3

19,0

11,4

11,9

11,5

11,3

3285,1

3380,1

1,9

1,9

2,0

1,9

1,8

3308,1

3255,3

3036,7 3078,4
1,9
BUDOWNICTWO
Zobowiązania krótkoterminowe:
2150,8 2687,5 588,82 3479,5
14,0

1,9

1,7

1,8

-

11,5

14,0

12,8

13,9

0,5

0,3

0,3

0,3

59,5

60,6

60,8

60,9

9,7

10,8

11,0

10,2

2,2

1,9

1,6

1,5

2,2

1,8

1,6

-

16,7

21,7

22,0

21,8

0,7

0,8

0,8

0,7

68,5

68,5

69,8

67,6

3,3

4,8

4,9

5,1

0,5

0,6

0,5

0,5

0,8

0,7

0,6

-

3421,7

1434,4

3255,6

1109,0

3597,9

Kredyty i pożyczki 2744,9
Z tytułu emisji
papierów
154,4
97,3
67,3
54,7
79,7
0,8
wartościowych
Z tytułu dostaw
11788,5 11073,1 11668,3 12250,2 15215,8 60,0
i usług
Z tytułu podatków,
ceł, ubezpieczeń
1783,1 1814,4 2072,8 2225,1 2541,3
9,1
i innych świadczeń
Z tytułu
410,1
411,7
370,0
326,7
386,3
2,1
wynagrodzeń
Fundusze specjalne 453,6
402,9
341,6
316,9
2,3
HANDEL I NAPRAWY
Zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty i pożyczki 16621,7 15540,6 20541,2 22688,5 24689,0 19,1
Z tytułu emisji
papierów
886,9
621,1
727,3
795,9
768,6
1,0
wartościowych
Z tytułu dostaw
55634,3 63759,4 64786,3 71905,7 76553,0 64,1
i usług
Z tytułu podatków,
ceł, ubezpieczeń
2399,5 3070,8 4519,8 5028,3 5720,7
2,8
i innych świadczeń
Z tytułu
458,9
509,1
538,8
519,9
596,9
0,5
wynagrodzeń
Fundusze specjalne 766,3
712,9
639,0
645,6
0,9

Źródło: jak w tabeli 2.
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mają zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.
W przemyśle udział tego rodzaju zobowiązań bieżących wynosi średnio w latach
2002-2006 13%, w branży budowlanej 10%, a w handlu i naprawach 4%. Pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe, to jest zobowiązania z tytułu emisji papierów
wartościowych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i fundusze specjalne, mają
niewielki udział w ﬁnansowaniu działalności przedsiębiorstw przemysłowych,
budowlanych i handlowych.
Podsumowanie
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku ściśle związane jest z pozyskaniem
kapitału – w pierwszej kolejności – na jego „zaistnienie” na rynku, a następnie na
rozwój działalności.
Jak było wcześniej wspomniane, istotnym aspektem w zarządzaniu ﬁnansami
przedsiębiorstwa jest określenie przez zarządzających optymalnej struktury źródeł ﬁnansowania przedsiębiorstwa, tak aby była ona zgodna z celami i polityką
ﬁnansów ﬁrmy.
Analiza struktury zobowiązań wybranych branż gospodarki polskiej (przemysłu, budownictwa i handlu) w latach 2002-2006 wykazała, że polskie branże mają wysoki poziom zadłużenia. Najlepsza sytuacja utrzymuje się w branży
przemysłowej, gdzie udział zobowiązań w pasywach ogółem jest relatywnie niski
w porównaniu z pozostałymi branżami.
Kształtowanie się struktury kapitałów w poszczególnych branżach jest generalnie uzależnione od specyﬁki i rodzaju prowadzonej działalności, ale można
też zauważyć, że w większości polskich przedsiębiorstw nie występuje świadoma
polityka racjonalizacji struktur kapitałowych, a ich głównym celem jest pozyskanie
niezbędnego kapitału, aby utrzymać się na rynku.
Analizując szczegółowo kapitały obce przemysłu, budownictwa i handlu,
można stwierdzić, że nie występują wyraźne różnice międzybranżowe w ich
strukturze. We wszystkich branżach znacznie większa część długu ma charakter
krótkookresowy, co oznacza, że polskie przedsiębiorstwa poszukują relatywnie
taniego kapitału ﬁnansowania swojej działalności, który można pozyskać w postaci
zobowiązań krótkoterminowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że w badanym okresie w analizowanych branżach
udział kapitałów obcych w strukturze wszystkich źródeł ﬁnansowania nieznacznie
maleje, co świadczy o zwiększaniu się udziału kapitałów własnych, czyli o moc-

269

270

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
II. KOSZT KAPITAŁU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

niejszych podstawach ﬁnansowych polskich przedsiębiorstw i mniejszej zależności
od zewnętrznych źródeł ﬁnansowania.
Przedsiębiorstwa decydujące się na większe zaangażowanie kapitału obcego
niż kapitału własnego muszą pamiętać o tym, że choć pozwala to na osiągnięcie
wyższej stopy zwrotu kapitału własnego, wiąże się również ze wzrostem ryzyka.
Dlatego też zarządzający, podejmując decyzje co do ﬁnansowania swojej działalności gospodarczej, muszą wybrać jak najlepszy wariant ﬁnansowania, odzwierciedlający ich możliwości i plany dalszego rozwoju.

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STRUCTURE IN CHOSEN BRANCHES
OF POLISH ECONOMY

Summary
Important aspect in management of enterprise’s ﬁnances is to deﬁnite by the
managers an optimal structure of the ﬁnancing sources – own and borrowed
capital. Insuﬃciency of the own capital in the enterprise often must be complemented with borrowed capital. Therefore the managers should be aware of the
beneﬁts and risk resulting from engagement of this ﬁnancing source in the
enterprise’s functioning. The article presents estimation of capital structure
in industrial, building and trade branches in Poland in 2002-2006.
Translated by Maria Nowicka-Skowron
and Wioletta Skibińska

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Agnieszka Szczęsna-Urbaniak

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU A POZYCJA RYNKOWA
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA NAWOZOWEGO W POLSCE

Przedsiębiorstwa podchodzą bardzo ostrożnie do zarządzania strukturą kapitału. Jej zmiana wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Określenie
zakresu analizy struktury kapitału wspomagające decyzje ﬁnansowe zmierza do
określonego, pożądanego dla niej poziomu wskaźników struktury kapitału, czyli
takich, które będą służyć maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Wymagają one dokonania wyboru adekwatnego dla danego przedsiębiorstwa
wskaźnika lub oraz prób określania dla tych wskaźników wielkości wzorcowych
umożliwiających dokonanie ocen. Wyniki tych analiz powinny służyć podejmowaniu przez kierownictwo właściwych decyzji ﬁnansowych. Niezmiernie ważną
sprawą jest nabycie umiejętności praktycznego wdrażania wyników przeprowadzonych analiz w celu korekty działań przedsiębiorstwa.
W badanym sektorze nawozowym1 trudno dostrzec wyraźne zainteresowanie
większym wykorzystaniem pozytywnego efektu dźwigni ﬁnansowej, a zatem
nie jest też kształtowana optymalna struktura kapitału zgodnie z założeniami
dźwigni ﬁnansowej. Rzadko w praktyce mamy do czynienia ze „złotą zasadą
ﬁnansowania”.
Analiza determinant struktury kapitału badanych przedsiębiorstw sektora
nawozowego skłania do podjęcia następujących wniosków:
1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące duży udział aktywów trwałych w strukturze majątku powinny wykorzystywać większą dźwignię ﬁnansową.
1

Z poddanych wstępnej ocenie przedsiębiorstw sektora chemicznego badaniem objęto przedsiębiorstwa produkujące nawozy azotowe i fosforowe tworzące sektor nawozowy.
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2. Przedsiębiorstwa o dużych nieodsetkowych tarczach podatkowych wykorzystują mniejszą dźwignię ﬁnansową.
3. Klienci, pracownicy i dostawcy przedsiębiorstwa produkującego nietypowe
produkty ponoszą w przypadku jego likwidacji wysokie koszty. Trudno jest
znaleźć nabywców na produkty. Stąd nietypowość produkcji jest negatywnie skorelowana ze wskaźnikami zadłużenia. Przedsiębiorstwa o wysokim
ryzyku sektora ponoszą bardzo wysokie koszty bankructwa, stąd awersja
do zadłużenia i niski poziom dźwigni ﬁnansowej.
4. Wielkość przedsiębiorstwa i jego związek ze strukturą traktowany jest dwojako, według Martina, Coxa, McMinna2 oraz Boquista i Moore’a koszty
bankructwa rosną wraz ze zmniejszaniem się wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa, tak jak to jest w przypadku badanego
sektora, mają więc możliwość dywersyﬁkacji, mogą zatem wykorzystywać
większą dźwignię ﬁnansową.
5. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie
struktury kapitału jest zmienność wyników ﬁnansowych. Zmienność ta
wpływa negatywnie na dźwignię ﬁnansową.
W przedsiębiorstwach korzystających w przewadze z kapitałów własnych ﬂuktuacja zysku operacyjnego wynika ze stopnia ryzyka operacyjnego ponoszonego
przez przedsiębiorstwo, czyli nieodłącznej zmienności jego zysku operacyjnego.
Stopień, do którego przedsiębiorstwo może zwiększyć swoje zadłużenie, zależy
w dużej mierze od stabilności jego zysków. I tak przedsiębiorstwa, których wyniki ﬁnansowe z okresu na okres niewiele się różnią, mogą angażować kapitały
obce w większym stopniu niż te przedsiębiorstwa, których zysk podlega dużym
wahaniom.
Można stwierdzić, że w świetle wymagań stawianych efektywnym rynkom
kapitałowym, rynek polski nie może być jeszcze za taki uznany. Istnieje zatem asymetria informacji. Nie ma też gwarancji, że informacje sygnalizowane rynkowi kapitałowemu za pomocą kształtowania wskaźników struktury kapitału są adekwatne
dla dłuższego czasu, ze względu na zmienność parametrów ekonomicznych.
Powrót Polski do gospodarki rynkowej, a szczególnie okres transformacji,
wykazał nierównomierność eksploracji poszczególnych dziedzin ekonomicznych.
Oprócz równoległego rozwoju w stosunku do państw wysoko rozwiniętych pod
względem gospodarczym, niektórych aspektów rachunkowości, ﬁnansów i analizy
2

J.D. Martin, S.H. Cox, R.D. McMinn, The Theory of Finance. Evidence and Application, The
Dryden Press, Chicago 1988.
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ekonomicznej można wskazać na te ich elementy, które nie rozwijały się dostatecznie szybko, gdyż nie były adekwatne do wymogów poprzedniego systemu gospodarczego. W obrębie tych ostatnich zagadnień mieszczą się problemy związane
z obliczaniem i praktycznym wykorzystaniem dźwigni ekonomicznych. Można
stwierdzić, że funkcjonujący obecnie w Polsce system podatkowy stwarza zachęty
do stosowania dźwigni ﬁnansowej, gdyż umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania o odsetki od kapitałów obcych. W zakresie tych rozwiązań istnieje
zbieżność pomiędzy Polską a państwami o rozwiniętej gospodarce rynkowej.
Różnicą jest natomiast wysoki koszt pozyskiwania kapitałów obcych, wymuszający
uzyskiwanie bardzo dużych zwrotów z inwestycji, co nie zawsze jest w praktyce
możliwe. Wysoki koszt kredytów bankowych stanowi zatem barierę w ich wykorzystaniu. Ponadto przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności w pozyskiwaniu
dużych kwot kredytów z uwagi na ograniczone zasoby poszczególnych banków.
Zainicjowanie w ostatnich latach tworzenia konsorcjów bankowych może wyeliminować tę niewydolność systemu bankowego. W warunkach wysokich kosztów
kapitału obcego przedsiębiorstwa preferują wykorzystywanie zobowiązań krótkoterminowych, nie troszcząc się w sposób dostateczny o formułowanie długookresowej struktury kapitału. Dominującym kapitałem w polskich przedsiębiorstwach
jest kapitał własny, czego przykładem jest badany sektor nawozowy.
Jak dotąd zagadnienia te, jak i problemy oceny struktury kapitału nie są tematem priorytetowych badań dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa. Wybrane przez ﬁrmę wskaźniki dźwigni ﬁnansowej, oprócz analizy porównawczej,
powinny podlegać również analizie przyczynowej. Dokonywany w literaturze
przegląd wskaźników umożliwiających ocenę struktury kapitału wskazuje, iż
nie ma wskaźników idealnych, a każda z przedstawionych koncepcji ma pewne
mankamenty i swoich zwolenników. Kwestią budzącą wątpliwością jest pomiar
wskaźników służących ocenie zadłużenia ﬁrmy, a szczególnie ich interpretacja.
Ważnym aspektem analizy przedsiębiorstwa powinno być ustalenie docelowych
wskaźników wyrażających jego optymalną pojemność zadłużeniową. Znalezienie
bazy porównawczej dla przedsiębiorstw badanego sektora w tym zakresie stanowić
może kolejną hipotezę badawczą.
Ustalenie standardów sektorowych staje się w Polsce koniecznością warunkującą ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Przyczynić się może także do
wzrostu rangi analizy porównawczej w przestrzeni. Korzyści, które wynikną dla
przedsiębiorstwa z określenia docelowych wskaźników struktury kapitału, mogą
być także istotne dla celów oceny, kontroli i planowania. Docelowe wskaźniki
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struktury kapitału charakteryzują pożądaną, optymalną dla przedsiębiorstwa
proporcję wykorzystania kapitałów obcych i własnych. Jest ona ustalana na podstawie planów (pro forma) sprawozdań ﬁnansowych. Istnienie systemów informacji
rachunkowej jest niezmiernie ważne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Sporządzenie takich prognoz nie jest trudne pod względem technicznym, główny
problem stanowi szacowanie relacji pomiędzy zmiennymi. Z kolei wartości liczbowe tych zmiennych ustalane są jako wypadkowa danych ﬁrmy ex post, bieżących
wyników konkurencji oraz zamierzeń (celów) przedsiębiorstwa. Ustalone są w ten
sposób standardy oceny ﬁrmy, stymulujące efektywność jej działania. Struktura
ﬁnansowania (i kapitału) determinowana jest przez rentowność, płynność i strukturę aktywów przedsiębiorstwa. Dostarczenie adekwatnych danych determinuje
wiarygodność planów. Model jest tak dobry jak dane służące jego opracowaniu.
Najczęściej w praktyce wykorzystywaną metodą wyboru właściwej struktury
kapitału jest porównawcza gradacja (rangowanie) zadłużenia (comparative credit
analysis). Polega ona na zastosowaniu zasady behawioralnej, opierającej wybór
struktury kapitału na strukturach kapitału ﬁrm porównywalnych, których zadłużenie posiada pożądaną gradację (bond rating).
Prowadząc rozważania nad strukturą kapitału w świetle funkcji zarządzania,
trzeba łączyć ją przede wszystkim z planowaniem i kontrolą, choć można i z pozostałymi funkcjami zarządzania. Szczególnie istotne wymogi stawiane analizie
struktury kapitału w zakresie planowania powodują, że jej ciężar przesuwa się
z oceny ex post na ex ante. Wymaga to odpowiedniej modyﬁkacji ustalania wykorzystywanych metod i realizacji jej celów oraz mierników stanowiących podstawę
oceny, a zwłaszcza jej interpretację. Konsekwencją tego jest szersze wykorzystanie
metod statystycznych i ekonometrycznych, jak też stawianie odpowiednich wymogów pojemności systemu informacji rachunkowej.
Znaczenie planowania kapitału dla długookresowej efektywności ﬁrmy powoduje, że interakcja pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa, wynikami ekonomicznymi i kontrolą nie może być przeceniona. Jednakże należy także pamiętać
o ograniczeniach systemu informacji rachunkowej. Tradycyjne podejście do procesu podejmowania decyzji i kontroli zakłada niezmienność i przewidywalność
otoczenia, jasne sformułowanie celu działania oraz niezmienność w czasie istniejących zależności.
Warunkiem koniecznym dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa
w Polsce staje się stabilność stosowanych rozwiązań, umożliwiająca pewne i rzetelne określenie celowości i efektywności podejmowanych decyzji ﬁnansowych
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i inwestycyjnych. Pewność co do przyszłych uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania gospodarki jest jednym z najważniejszych elementów przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do przyszłości przedsiębiorstwa. Przeniesienie
punktu ciężkości z analiz ex post na ex ante należy do najważniejszych zadań
analizy ekonomicznej w jednostce gospodarczej.
Badania polskie dotąd nie uwzględniały tej tematyki, gdyż struktura kapitału,
a tym bardziej wpływ kosztów agencyjnych na jej kształtowanie, nie miały w warunkach polskich istotnego znaczenia, a to ze względu na to, że kapitał stanowił
dobro społeczne, a nie prywatne.
Ostrożne kierownictwo nie zdecyduje się na zaciąganie długów, jeśli nie
upewni się, że ﬁrma będzie mogła je spłacić w trudnych warunkach. Z tego
względu w wielu przedsiębiorstwach utrzymywany jest margines bezpieczeństwa
w postaci niewykorzystanej pojemności zadłużeniowej w celu minimalizacji poziomu ryzyka wystąpienia trudnej sytuacji ﬁnansowej i utraty dostępu do rynków
kapitałowych. Przed określeniem poziomu wykorzystywanej dźwigni ﬁnansowej
należy rozważyć:
– zdolność do całkowitego wykorzystania założonej wielkości tarczy podatkowej, szczególnie przy wystąpieniu niekorzystnych warunków w okresie
istnienia zadłużenia,
– wpływ poziomu wykorzystania kapitałów obcych na przyszłe zapotrzebowanie ﬁrmy na kapitały zewnętrzne,
– wpływ (jeśli taki istnieje) polityki w zakresie struktury kapitału na politykę
dotyczącą dywidend,
– zwiększenie ryzyka bankructwa na skutek zwiększenia dźwigni ﬁnansowej,
– koszty, jakie ﬁrma poniesie w przypadku bankructwa.
Ważne jest dokonanie wyboru tych ﬁrm, które mają podobne portfele aktywów, ponieważ typ aktywów wpływa na koszty trudnej sytuacji ﬁnansowej
i stopień dźwigni ﬁnansowej możliwej do zastosowania przy każdym poziomie
gradacji (rangowania). Przedsiębiorstwa muszą być porównywalne pod względem
wielkości, bo przy równości innych cech im większa ﬁrma, tym większy poziom
zadłużenia akceptować będą agencje rangujące przy każdym poziomie gradacji.
Kluczowe wówczas staje się:
1. Określenie wartości wskaźników ﬁnansowych charakteryzujących dźwignię ﬁnansową. Do najważniejszych należą: wskaźnik pokrycia opłat stałych, wskaźnik relacjonujący przepływy pieniężne i zadłużenie całkowite
(kapitały obce) oraz wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Nie są one
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w stanie dostarczyć wszystkich koniecznych informacji, wobec czego analitycy mogą wykorzystać inne, użyteczne ich zdaniem, wskaźniki ﬁnansowe w celu zdeﬁniowania docelowej struktury kapitału.
2. Przeprowadzenie próbnej analizy ﬁnansowej dla przetestowania zdolności
ﬁrmy do pełnego wykorzystania korzyści podatkowych przy jej ﬁnansowaniu zgodnie z założoną strukturą kapitału, według następującego wzorca.
Należy sprawdzić wpływ różnych, przyszłych scenariuszy działania na
wskaźniki ﬁnansowe w celu ustalenia korekt założonej struktury kapitału,
właściwych w świetle oczekiwanych przyszłych warunków gospodarowania ﬁrmy.
3. Określenie zapotrzebowania na odkupywanie akcji lub inne formy transakcji istotnych dla korekty struktury kapitału.
4. Opracowanie programu ﬁnansowania długoterminowego przy bieżącej
i docelowej strukturze kapitału, uwzględniające niedoskonałości rynku.
Ważną kwestią jest niska efektywność polskich przedsiębiorstw. W badanych
przedsiębiorstwach sektora nawozowego oczekiwana stopa zwrotu z aktywów jest
zawsze niższa od kosztu długu. W takiej sytuacji jest oczywiste, iż analizowana
przez teorie ﬁnansów znaczna część korzyści wynikających ze stosowania kapitału
obcego zanika, zaś dług jest często traktowany jako zło konieczne, pomagające
zachować ﬁnansową płynność i przetrwać trudne chwile, nawet przy ponoszeniu
strat. Jak wykazały przeprowadzone badania, ważną determinantą struktury
kapitału jest rentowność. Wykorzystywanie wyższej dźwigni ﬁnansowej przed
wystąpieniem trudności ﬁnansowych przedsiębiorstwa przyczynia się do przyspieszenia reakcji przedsiębiorstwa i zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia działań
operacyjnych zmierzających do zażegnania trudności.
Optymalne kształtowanie struktury kapitału może istotnie wpływać na poziom średniego ważonego kosztu pozyskania kapitału. Im niższy ten koszt, tym
wyższy zysk. Struktura kapitału powinna być kształtowana z uwzględnieniem
celu działalności przedsiębiorstwa, którym jest z reguły rentowność kapitału
własnego. W związku z tym kształtując strukturę kapitału, przedsiębiorstwa
powinny wykorzystać pozytywny efekt dźwigni ﬁnansowej. Natomiast przedsiębiorstwa polskie, w tym przedsiębiorstwa badanego sektora, chętnie korzystają ze
względnie tanich oraz stosunkowo łatwo dostępnych środków w formie kredytów
bieżących, pomimo niekorzystnych skutków, jakie tego typu ﬁnansowanie wywiera
na płynność ﬁnansową. Jedną z implikacji tego typu zachowań jest brak troski
o formułowanie długookresowej struktury kapitałowej.
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Stwierdzić należy, iż obecnie analiza efektywności przedsiębiorstwa musi
uwzględniać w swoich badaniach i ocenach problemy związane z ryzykiem, które
stanowią immanentną składową analizy struktury kapitału. Drogą do tego jest
większy zakres wykorzystania metod statystycznych w szeroko rozumianej ocenie
działalności przedsiębiorstwa, ale też modernizacja narzędzi analitycznych.
Koszt kapitału stanowi pewnego rodzaju łącznik pomiędzy decyzjami długoterminowymi odnoszącymi się do ﬁnansów przedsiębiorstwa a dochodami
jej właścicieli determinowanymi przez rynek. Z uwagi na powiązania przyczynowo-skutkowe decyzji ﬁnansowych nie należy rozpatrywać odrębnie kosztów
poszczególnych źródeł ﬁnansowania, lecz stosować średni ważony koszt kapitału.
Problemy związane z szacowaniem średniego ważonego kosztu kapitału obracają
się wokół trudności z precyzyjnym wyznaczeniem kosztu kapitału własnego.
Podstawowym problemem pojawiającym się podczas oceny średnio ważonego
kosztu kapitału jest możliwość jego minimalizacji na skutek wykorzystania kapitałów obcych, czyli kształtowanie optymalnej struktury kapitału. Jak więc wynika
z powyższego, szacowanie kosztu kapitału jest to zagadnienie, którego znajomość
staje się nieodzowna w praktyce gospodarczej przy podejmowaniu decyzji ﬁnansowych, jak też przy dokonywaniu analizy działalności przedsiębiorstwa.
Podejmowane decyzje ﬁnansowe, a wśród nich decyzje inwestycyjne, determinują przyszłość przedsiębiorstwa. Polityka w tym zakresie musi być zatem zgodna
ze strategią rozwoju jednostki gospodarczej i jednocześnie zapewnić sprawowanie
kontroli nad przedsiębiorstwem.
Rozwój rynku kapitałowego, konieczność pozyskiwania na nim potrzebnych
kapitałów, wzrost konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami wymuszą prowadzenie wnikliwej analizy działania przedsiębiorstwa dla lepszego przewidywania jego
przyszłości. Newralgicznego znaczenia nabiera system właściwych i rzetelnych
informacji ekonomicznych, gdyż potrzeby w tym zakresie rosną wraz z rozwojem
i wzrostem efektywności rynku kapitałowego i gospodarki.
Analiza struktury kapitału powinna adaptować nowoczesne narzędzia służące
lepszemu poznaniu rzeczywistości gospodarczej. Należą do nich, przedstawione
w dysertacji, dźwignia ﬁnansowa i jej efekty oraz ﬁnansowy próg rentowności,
umożliwiające dokonanie wyboru optymalnej dla przedsiębiorstwa struktury
kapitału oraz określenie ryzyka i pojemności zadłużeniowej związanych z daną
strukturą kapitału.

277

278

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
II. KOSZT KAPITAŁU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

CAPITAL STRUCTURE AS A BASE OF COMPANY’S MARKET
VALUE CHEMICAL BRANCH ENTERPRISES

Summary
Corporate capital choices are aﬀected by number of diﬀerent factors. No uniﬁed theory of capital structure has been developed up to now. However, current explanations of corporate ﬁnancial policy may be grouped into three main
categories: taxes, agency costs and information costs. A search for optimal
capital structure is aimed at: maximizing tax advantage of debt and reduction
of agency costs and information costs resulting from corporate debt choices.
All ﬁnancial decisions should led to increasing company’s market value. The
paper includes selected results of statistical research carried out on the base
of data received from chosen chemical branch enterprises.
Translated by Agnieszka Szczęsna-Urbaniak

III
PROBLEMY WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA
WARTOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Andrzej Chajęcki

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA JAKO FORMA
RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Wstęp
W ciągu ostatnich kilkunastu lat dystans Polski do krajów rozwiniętych gospodarczo nie zmniejszył się, a wręcz wzrósł. Duża część polskiego przemysłu
nie była w stanie sprostać wymogom nowoczesnych rozwiązań technologicznoinformacyjnych, dotrzymać kroku w stosowaniu najnowszych technik organizacji
pracy i wytrzymać międzynarodową konkurencję. Obecnie duża część polskiego
przemysłu (dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw państwowych) z ogromną
trudnością dostosowuje się do nowych warunków wynikających z reguł gospodarki rynkowej.
1. Istota przekształceń własnościowych
Polska gospodarka ma pewne silne strony. Okoliczności, w jakich trzeba
obecnie działać, sprawiają jednak, że atuty te są trudne do wykorzystania. Na
przykład:
1. Silnym punktem jest wykształcona kadra kierownicza. Sprawność zarządzania ograniczona jest jednak przez brak pewnych – nieprzydatnych
w poprzednim systemie – umiejętności, w szczególności z zakresu ﬁnansów, bankowości, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu.
2. Silnym punktem (na tle wielu innych krajów) jest także stosunkowo wysoki poziom wyszkolenia personelu produkcyjnego w niektórych sekto-

282

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
III. PROBLEMY WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

rach. Wykorzystanie tej względnej przewagi jest jednak trudne między
innymi z powodu niskiej motywacji do podnoszenia wydajności pracy
i nieracjonalności zatrudnienia.
3. Na konkurencyjność polskiej gospodarki wciąż pozytywnie wpływa relatywnie niski poziom płac. Jest on jednak nie do utrzymania na obecnym
poziomie w dłuższej perspektywie czasowej.
W Polsce istnieje potencjał ludzki, ale nie jest on właściwie wykorzystywany.
W dużym stopniu dotyczy to także kapitału produkcyjnego. Moce produkcyjne
polskiego przemysłu są wykorzystywane w zbyt małym stopniu. Dzieje się tak
między innymi dlatego, ze produkcja polskich przedsiębiorstw jest zbyt kosztowna,
a efektywność za niska.
Są dwie zasadnicze przyczyny obecnej sytuacji polskich przedsiębiorstw.
Pierwsza z nich to problemy dostosowawcze związane z przejściem do nowego
systemu gospodarczego. Najczęściej wymieniane czynniki i zjawiska o tym charakterze to:
1. Załamanie eksportu do byłego Związku Radzieckiego i krajów byłej
RWPG. Utrata tych rynków w skali całej gospodarki została w pewnym
stopniu zrekompensowana wzrostem eksportu na inne rynki, ale w skali
poszczególnych przedsiębiorstw czynnik ten działa jeszcze bardzo silnie.
2. Silna konkurencja ze strony zarówno producentów krajowych (często prywatnych), jak i zagranicznych. Polska fabryka, która produkuje drogo i nienowocześnie, stoi na straconej pozycji, gdy spotyka się z konkurencją ﬁrm
z całego świata. Ten czynnik, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie przestanie oddziaływać, bowiem mniejsze czy większe ograniczenia handlu zagranicznego nie wyeliminują światowej konkurencji z polskiego rynku. Nie
powrócą już czasy zamkniętych granic i monopoli produkcyjnych.
3. Spadek popytu na rynku krajowym. Wynika on zwykle ze spadku siły nabywczej konsumentów lub ze zmiany ich preferencji.
4. Zadłużenie i trudności z uzyskaniem kredytów. Dotyczy to zarówno projektów inwestycyjnych, jak i kapitału obrotowego. Wynika to ze słabości polskiego systemu bankowego oraz z wysokiej ceny kredytu, choć jako
prognozę wskazuje się często także silny ﬁskalizm państwa. Są to czynniki
makroekonomiczne, ale niewątpliwie w wielu przypadkach przyczyną są
błędy w zarządzaniu ﬁnansami na poziomie przedsiębiorstwa.
Druga grupa przyczyn obecnej trudnej sytuacji wielu przedsiębiorstw obejmuje
przede wszystkim czynniki mikroekonomiczne, w szczególności odnoszące się

ANDRZEJ CHAJĘCKI
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA JAKO FORMA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

do struktury własnościowej i struktury zarządzania w przedsiębiorstwie. Układ
sił w przedsiębiorstwie i wokół niego nie sprzyja działaniom menedżerskim, jak
również podejmowaniu przez kierownictwo odważnych i samodzielnych decyzji.
W wielu przedsiębiorstwach panuje paraliż decyzyjny spowodowany niejasnym
wyodrębnieniem kompetencji dyrekcji oraz stan zawieszenia wynikający z faktu,
ze przedsiębiorstwa nie wiedzą, co je czeka, ani od kogo mogą oczekiwać wsparcia,
a także jakiego rodzaju mogłoby to być wsparcie.
Aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie funkcjonować w systemie gospodarki
rynkowej, niezbędne są trzy elementy:
a) przejrzyste stosunki własności;
b) dostęp do rynków kapitałowych;
c) sprawne i efektywne zarządzanie.
Ad a.
Forma własności nie może ograniczać sprawności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Tymczasem z dwóch podstawowych form – państwowej i prywatnej
– tylko własność prywatna jest formą nie stwarzającą problemów ekonomicznych
i decyzyjnych. Własność państwowa oznacza w praktyce złożenie decyzji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w ręce urzędników, zwykle nieprzygotowanych do
podejmowania tego rodzaju decyzji i nie zainteresowanych bezpośrednio wynikami
przedsiębiorstwa.
Mówi się często, że własność państwowa jest „nieostrą” formą własności.
Oznacza to, że ustalenie, kto jest uprawniony do podejmowania decyzji, jest
zwykle kwestią przetargów kompetencyjnych. Zamiast szybkości i elastyczności
działania urzędnicy oferują podległym im przedsiębiorstwom żmudną drogę
rutyny urzędowej, nadmierną ostrożność, a także niekompetencję wynikającą
z odległości dzielącej instytucje decyzyjne i kontrolne od ﬁrmy.
Przedsiębiorstwo państwowe zależne jest od dyrektyw centrum zarządzającego, a kryteria oceny są umowne i mają charakter biurokratyczny. Zależne są
też w dużej mierze od zmieniających się koniunktur politycznych. Sama natura
uzależniania przedsiębiorstwa od struktur biurokratycznych stoi w sprzeczności
z wymogami sprawnego zarządzania i z racjonalnością ekonomiczną.
Ad b.
Dla właściciela prywatnego przedsiębiorstwa podstawowym kryterium skuteczności działania jest stopa zysku, jaką przynosi mu zainwestowany kapitał.
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Dostęp do rynków ﬁnansowych ma więc zasadnicze znaczenie dla dynamiki
przedsiębiorstwa o prywatnej formie własności. W przedsiębiorstwach państwowych ten czynnik ma mniejsze znaczenie. Są one w większym stopniu nastawione
na minimalizację własnego ryzyka i zaspokojenie potrzeb pracowników. Konsekwencją tego jest, że przedsiębiorstwa prywatne są „lepszymi klientami” banków
kredytujących. Na rynkach międzynarodowych szanse uzyskania kredytu bądź
dodatkowego kapitału własnego przez przedsiębiorstwo państwowe są niewielkie,
wśród banków panuje opinia, że wiarygodność kredytowa, efektywność wykorzystania kredytów oraz sprawność zarządzania w przedsiębiorstwach państwowych
są czynnikami zwiększającymi ryzyko.
Ad c.
W przedsiębiorstwie prywatnym role i zadania poszczególnych stron są wyraźnie określone. Zarząd odpowiada przed właścicielem za wyniki ﬁrmy, sam zaś
podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Zarząd jest zainteresowany
maksymalizacją zysków i minimalizacją kosztów, a w konsekwencji poprawą
organizacji pracy.
W warunkach własności państwowej zarządzanie jest często rodzajem gry
z centrum, zwykle odległym i nie wprowadzonym w problemy przedsiębiorstwa.
Ponadto w przedsiębiorstwie państwowym nie ma wyraźnego podziału zadań
i kompetencji między poszczególne strony. Dotyczy to także działania dyrekcji
i reprezentacji pracowniczych. W tej sytuacji pierwszoplanowe znaczenie ma
spokój społeczny w zakładzie, a nie efektywność przedsiębiorstwa.
Reguły działania biurokratycznego, a takim podlegają przedsiębiorstwa państwowe, stoją w wyraźnej sprzeczności z regułami nowoczesnego zarządzania
w gospodarce:
– nowoczesne zarządzanie zakłada zdolność do szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się sytuacje, działania biurokratyczne przebiegają
według sztywnych reguł,
– nowoczesne zarządzanie wymaga zdolności do podejmowania ryzyka, reguły biurokratyczne preferują działania rutynowe i powtarzalne,
– nowoczesne zarządzanie opiera się na kompetencjach merytorycznych i jasno określonych zakresach odpowiedzialności za decyzje, działania biurokratyczne kładą nacisk na kryteria formalne.
Różnica między dwoma opisanymi podejściami ma zasadnicze znaczenie dla
strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w konsekwencji dla całej gospodarki.
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2. Stan restrukturyzacji prywatyzacyjnej w Polsce w 2007 roku
Główne zasady postępowania i kierunki działań w zakresie przekształceń
własnościowych zawarte zostały w następujących aktach prawnych:
– ustawie z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
– ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji,
– ustawie z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych,
– ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
– ustawie z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji ﬁnansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Na podstawie wymienionych aktów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa
stosuje trzy zasadnicze procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw
państwowych:
1. Komercjalizację i prywatyzację – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, która następnie może być prywatyzowana pośrednio (prywatyzacja kapitałowa), tj. poprzez zbywanie należących do Skarbu Państwa
akcji w spółkach lub objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki przez podmioty inne niż Skarb Państwa i państwowe osoby prawne.
2. Komercjalizację z konwersją wierzytelności, tj. przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem
wierzycieli w celu re-strukturyzacji ﬁnansowej.
3. Prywatyzację bezpośrednią, tj. rozporządzanie majątkiem przedsiębiorstwa przez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania.
4. Likwidację przedsiębiorstwa państwowego z powodu złej kondycji ekonomicznej.
W ramach wymienionych procedur prowadzono także szeroko rozumianą
restrukturyzację majątkową, organizacyjną i ﬁnansową przedsiębiorstw.
Z ogółu 8 4531 przedsiębiorstw państwowych istniejących na dzień 31.12.1990
roku do końca 2003 roku przekształceniami własnościowymi objęto 5 533 przedsiębiorstwa. Najwięcej przedsiębiorstw z tej grupy objęła prywatyzacja bezpośrednia – 39,1%, likwidacja z przyczyn ekonomicznych nastąpiła w 33,1% przedsiębiorstw państwowych, a 27,8% przedsiębiorstw skomercjalizowano.
1

Biuletyn Statystyczny nr 11, GUS, Warszawa 1991, s. 57.
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Do końca 2007 roku skomercjalizowano 1 971 przedsiębiorstw państwowych,
w tym 47 przedsiębiorstw z udziałem wierzycieli. Udostępniono akcje/udziały
w 998 spółkach, w tym w wyniku prywatyzacji pośredniej – w 342 spółkach.
Prywatyzacją bezpośrednią objęto 2.664 przedsiębiorstwa państwowe; sprywatyzowano w tym trybie 2462 podmioty.
W stan likwidacji z przyczyn ekonomicznych postawiono 1830 przedsiębiorstw. Proces likwidacji zakończono w 935 przedsiębiorstwach, a w 670 przypadkach proces ten zakończył się ogłoszeniem upadłości.
Według stanu na dzień 31.12.2007 roku Minister Skarbu Państwa nadzorował
1 859 spółek, w tym: 578 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i 1281 spółek
z częściowym udziałem Skarbu Państwa. W grupie spółek ze swoim częściowym
udziałem Skarb Państwa posiadał udział w kapitale zakładowym powyżej 50%
w 156 spółkach, w przedziale od 25 do 50% w 401 spółkach, a poniżej 25% w 724
spółkach.
3. Prywatyzacja bezpośrednia średnich i małych przedsiębiorstw
W wyniku prywatyzacji bezpośredniej, polegającej na przekazaniu wszystkich
składników materialnych i niematerialnych majątku przedsiębiorstwa państwowego nowemu właścicielowi, do końca 1999 roku wykreślono z rejestru 1727 przedsiębiorstw państwowych. W tym samym okresie zaakceptowano 1847 wniosków
o prywatyzację w tym trybie. Ponieważ majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa
mógł być alokowany w zorganizowanych częściach (poprzez sprzedaż, wniesienie
do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania) do więcej niż jednej spółki,
łączna liczba spółek powstałych w wyniku prywatyzacji bezpośredniej według
stanu na 31 grudnia 1999 roku wyniosła 2062.
Spośród przyjętych projektów prywatyzacji bezpośredniej 451 dotyczyło przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był organ administracji centralnej.
W 398 przypadkach wnioskowano o sprzedaż przedsiębiorstwa (ich udział w prywatyzacji bezpośredniej wyniósł 21,6%), zaś 166 wniosków dotyczyło wniesienia
do spółki (9,0% ogólnej liczby przedsiębiorstw prywatyzowanych bezpośrednio).
Natomiast metodę oddania do odpłatnego korzystania zastosowano w stosunku
do 1216 ﬁrm, tj. do 65,8% przedsiębiorstw prywatyzowanych bezpośrednio. Jest
to wiec najpopularniejszy sposób prywatyzacji bezpośredniej.
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Tabela 1. Przedsiębiorstwa prywatyzowane w prywatyzacji bezpośredniej

Lata

Liczba wniosków zaakceptowanych
przez MPW i MŚP

Liczba zakończonych programów
prywatyzacji bezpośredniej

1991

415

182

1992

281

293

1993

196

232

1994

131

238

1995

151

109

1996

197

189

1997

193

174

1998

135

155

1999

148

155

2000

120

130

2001

80

80

2002

81

84

2003

36

41

2004

23

30

2005

20

27

2006

19

28

Ogółem

2226

2147
Źródło: dane MŚP.

Od roku 1996 znacznie wzrosła rola wojewodów jako organów założycielskich,
na których spoczywa obowiązek aktywizacji procesów przekształceń. Należy pamiętać, że w wyniku reformy centrum gospodarczego i administracyjnego rządu
wojewodowie przejęli 1016 przedsiębiorstw państwowych.
Prywatyzacja bezpośrednia obejmuje głównie przedsiębiorstwa zatrudniające
mniej niż 500 osób. Tylko 12,9% przedsiębiorstw objętych tą formą prywatyzacji to podmioty zatrudniające 500 i więcej pracowników. Odsetek ten wykazuje
nieznaczny spadek w porównaniu z poprzednim okresem – do końca 1998 roku
13,8% przedsiębiorstw zatrudniało powyżej 500 osób.
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Struktura działowa (branżowa) prywatyzowanych w analizowanym okresie
podmiotów była względnie stabilna, obejmując w pierwszej kolejności przedsiębiorstwa przemysłowe – 38,0%, budowlane – 22,1% i handlowe – 17,9%, z których
ponad połowę stanowiły ﬁrmy małe, o zatrudnieniu poniżej 200 osób.
Na ogólny obraz przekształconych przedsiębiorstw w ramach ścieżek prywatyzacji bezpośredniej dominujący wpływ ze względu na swoją atrakcyjność
miała likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu oddania jego mienia do
odpłatnego korzystania. Jest to bowiem proces inicjowany oddolnie, wpływający na
łagodzenie konﬂiktów społecznych, którego determinantami są: chęć pracowników
likwidowanego przedsiębiorstwa do utrzymania miejsc pracy przy dużej dyscyplinie płacowej, podjęcie zadań mających wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej,
mniejsze obciążenie podatkowe, rozsądne gospodarowanie kapitałem własnym.
Prywatyzacja bezpośrednia realizowana jest zazwyczaj z uwzględnieniem zobowiązań socjalnych (utrzymanie miejsc pracy, pakiety osłon socjalnych) i inwestycyjnych, w tym ochrony środowiska. Spółki utworzone w wyniku prywatyzacji
bezpośredniej charakteryzują się dobrą kondycją ekonomiczno-ﬁnansową.
W opinii załóg badanych przedsiębiorstw, w największym stopniu o zwiększeniu ich konkurencyjności przesądziły działania z zakresu głębokiej restrukturyzacji
produktowej oraz restrukturyzacja zatrudnienia.
Podsumowanie
Główne problemy prywatyzacji w krajach postsocjalistycznych zostały trafnie
podsumowane w dowcipnym stwierdzeniu przypisywanym Januszowi Lewandowskiemu, polskiemu ministrowi przekształceń własnościowych: „Prywatyzacja
jest sprzedażą przedsiębiorstw będących niczyją własnością, których wartości
nikt nie zna, nabywcom nie mającym pieniędzy”. Zastanówmy się nad tymi kwestiami – własność, wartość i sprzedaż – gdyż w każdej z nich kryją się poważne
problemy.

ANDRZEJ CHAJĘCKI
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DIRECT PRIVATIZATION AS A FORM
OF UNDERTAKING’S RESTRUCTURING

Summary
Recently, there has appeared a change in privatization. The only remaining enterprises to be privatized are those of the least level of attractiveness.
The treasury has taken a number of actions which actually slowed down
the process of direct privatization. The essay describes privatization in years
1998-2007. The authors also present other types of destructuralization taking place in the explored voivodeship.
Translated by Andrzej Chajęcki
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WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ŚWIETLE JEGO SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno dbać nie tylko o interesy właścicieli, lecz uwzględniać również interesy innych grup społecznych,
z którymi nawiązuje różne kontakty w trakcie swego funkcjonowania. Powinno
zatem uwzględniać interesy pracowników i ich rodzin, odbiorców i dostawców,
tworzyć nowe miejsca pracy i dbać o ochronę środowiska, przyczyniać się do poprawy warunków życia w regionie, w którym jest zlokalizowane itp1.. R.W. Griﬃn
zwraca uwagę na trzy podstawowe obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a mianowicie: „udziałowcy zewnętrzni” (interesariusze, czyli osoby
i organizacje, które bezpośrednio odczuwają skutki jego działalności), środowisko
przyrodnicze oraz ogólny dobrobyt społeczny2.
Wysuwa się argumenty za i przeciw tej odpowiedzialności. Często jednak,
odpowiedzialność społeczną wysuwa się na pierwszy plan, niejako przed celami
ekonomicznymi. W niektórych przypadkach próbuje się nawet dezawuować cele
ekonomiczne, podkreślając niedoskonałość ﬁnansowych miar sukcesu przedsiębiorstw. Można odnieść wrażenie, że podstawowym celem przedsiębiorstwa staje
się dbanie o środowisko, działalność dobroczynna itp. Znika z pola widzenia
1

2

Por. H. Kreinkenbaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996,
s. 208-220.
R.W. Griﬃn, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 118.
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zysk i wartość. Tymczasem, przedsiębiorstwa powoływane są do prowadzenia
działalności gospodarczej, w większości o charakterze zarobkowym. Motywem
rozwoju tej działalności jest korzyść przedsiębiorcy rozumiana jako przyrost wartości zainwestowanego kapitału. Równocześnie możliwościom osiągania korzyści
ekonomicznych towarzyszy ryzyko utraty kapitału. Te okoliczności powodują, że
efektywność ekonomiczna jest priorytetem działalności gospodarczej.
Przedsiębiorstwo może przyjmować różne postawy wobec społecznej odpowiedzialności. Według Z. Malary cztery z nich wydają się najbardziej prawdopodobne. Są to postawa adaptacyjna, konformistyczna, biznesowa i ortodoksyjna.
Pierwsze trzy postawy charakteryzują się tym, że przedsiębiorstwo wykorzystuje
zachowania prospołeczne w celu zbudowania w otoczeniu pozytywnego wizerunku
własnego, ułatwiającego realizację swoich celów ekonomicznych, równocześnie
czyniąc zadość obowiązującym przepisom prawa. Czwarta postawa wyraża się
w ultrapoprawnym podejściu do obowiązujących przepisów prawnych oraz respektowaniu wartości moralnych i etycznych w najszerszym wymiarze3. Trzy pierwsze
postawy wydają się dominujące w działalności współczesnych przedsiębiorstw.
Wynikają one z podporządkowania działalności przedsiębiorstwa celom ekonomicznym. W postawie czwartej można zauważyć dominację celów społecznych
nad ekonomicznymi. Brak jest jednak badań, które odpowiedziałyby na pytania:
Ile przedsiębiorstw reprezentuje taką postawę i jaka jest ich kondycja ekonomiczna?
Czy ich właściciele są usatysfakcjonowania ich wynikami ekonomicznymi?
Dyskutując o roli przedsiębiorstwa we współczesnym świecie, nie można
pomijać ani umniejszać celów ekonomicznych. Zastąpienie celów ekonomicznych
przedsiębiorstwa celami społecznymi byłoby natomiast nieracjonalne (na co wskazują doświadczenia byłych krajów socjalistycznych) i nieetyczne. M. Friedman
stwierdza, że społeczna odpowiedzialność biznesu polega na4:
1. Wykorzystywaniu swoich zasobów i podejmowaniu działalności gospodarczej w celu zwiększania własnych zysków na tyle, na ile jest to zgodne
z regułami gry.
2. Podejmowaniu otwartej i wolnej konkurencji bez podstępów i oszustw.
Ekonomiczne cele działalności gospodarczej są niezmienne od wieków. Zmieniają się tylko warunki, w jakich są one realizowane. Współczesny świat jest inny
niż 200 lat temu, gdy powstawały podwaliny współczesnej gospodarki kapita3

4

Por. Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN,
Warszawa 2007, s. 264.
M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997, s. 114.
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listycznej. Inne były uwarunkowania społeczne, inna była rola kapitału i pracy.
Proste techniki wytwarzania wymagały pracy prostej, niewykwaliﬁkowanej. Toteż
metody organizacji pracy oraz zarządzania działalnością gospodarczą były inne
niż współcześnie.
Obecnie warunki prowadzenia działalności gospodarczej zmieniły się radykalnie. Oprócz kapitału coraz większego znaczenia w biznesie nabierają zasoby
niematerialne, a wśród nich zasoby wiedzy. Istotnej zmianie uległo również otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. Klienci, jako najistotniejszy element
tego otoczenia, stali się świadomi swojej roli. Powstały organizacje zajmujące
się ochroną praw konsumenckich. Społeczeństwo stało się bardziej wrażliwe na
niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Wzrosła również wrażliwość na
nierówności społeczne. Politycy i działacze społeczni większe zainteresowanie
wykazują grupami społecznymi żyjącymi na krawędzi ubóstwa.
1. Cele ekonomiczne przedsiębiorstwa i cele społeczne
Zmiana uwarunkowań społecznych i rynkowych, w jakich funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, nie wpłynęła w sposób zasadniczy na zmianę podstawowych celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wbrew pozorom wzrost
wartości przedsiębiorstwa jako długookresowy cel jego działalności jest korzystny dla wszystkich grup związanych z przedsiębiorstwem. Nie można bowiem
zwiększać wartości kosztem interesów pracowników, klientów czy dostawców.
Jeżeli pracownicy będą mało zarabiali lub będą źle traktowani, odejdą i poszukają bardziej satysfakcjonującej pracy. Przedsiębiorstwo będzie musiało zatrudnić
nowych pracowników, ponieść dodatkowe koszty naboru i szkolenia, co wpłynie
na wzrost kosztów funkcjonowania ﬁrmy i spadek jej wartości. Im częstsza byłaby wymiana pracowników, tym trudniej byłoby uzyskać przyrost wartości. Nie
można lekceważyć również klientów, którzy w gospodarce rynkowej mają duże
możliwości wyboru produktów, towarów i usług. Firma, która chciałaby podwyższać nadmiernie ceny lub obniżać jakość czy gorzej obsługiwać klientów, łatwo
może ich stracić na rzecz konkurencji. Spadnie wówczas sprzedaż, a o wzroście
wartości będzie można tylko pomarzyć. Podobna sytuacja występuje w przypadku
dostawców. Nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec dostawców
może być przyczyną ich utraty. Przedsiębiorstwo straci swoją wiarygodność, będzie
musiało nabywać niezbędne materiały za gotówkę, często po wyższych cenach.
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Nie ma zatem obiektywnych możliwości trwałego bogacenia właścicieli kosztem
pracowników lub innych grup z otoczenia przedsiębiorstwa5. Wzrost wartości
przedsiębiorstwa związany z jego rozwojem umożliwia pogodzenie sprzecznych
interesów grupowych. Wzrost sprzedaży zachęca do unowocześniania produkcji
i technologii, dzięki czemu rośnie wydajność pracy, co stwarza podstawę do wzrostu płac. Działalność przedsiębiorcza w sferze gospodarczej musi zatem charakteryzować się określonym poziomem efektywności, która wyraża się w nadwyżce
wytworzonej wartości nad wartością zużytych zasobów.
Wszelkie innowacje produktowe, techniczne czy organizacyjne mają sens,
jeżeli prowadzą do wzrostu wartości ekonomicznej. Wzrost ten wyraża się w poprawie relacji między efektami (wytworzoną wartością) a nakładami w krótkim
bądź długim okresie. Wszelkie zmiany wprowadzane w dziedzinie produkcji
i organizacji powinny być podporządkowane zasadzie lepszego dostosowania się
do oczekiwań rynku. Miarą tej efektywności jest suma wartości dla klienta. Od
przedsiębiorstwa oczekuje się umiejętnego połączenia interesów klientów z interesami właścicieli. Obie strony powinny partycypować we wzroście efektywności:
klienci poprzez dostarczanie im coraz lepszych produktów, bardziej dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań, właściciele poprzez przyrost korzyści z tytułu
zaangażowanego kapitału. Realizacja powyższych (niekiedy sprzecznych ze sobą)
oczekiwań wymaga twórczego łączenia potrzeb klientów i zasobów, którymi
dysponuje przedsiębiorstwo.
Pomnażanie wartości właścicieli kosztem wartości dla klientów w gospodarce
konkurencyjnej może się zdarzyć jedynie w krótkich okresach, dopóki klienci się
nie zorientują, że są źle traktowani lub ich oczekiwania nie są właściwie zaspokajane. Kara, jaka może spotkać przedsiębiorstwo za takie praktyki, może być na
tyle wysoka, że może doprowadzić nawet do jego upadłości. Dlatego ważne jest
zachowanie właściwej równowagi między efektywnością wykorzystania zasobów
przedsiębiorstwa a wartością postrzeganą przez klientów. Lepsze wykorzystanie
zasobów umożliwia obniżenie kosztów i ceny.
Wysoką efektywnością mogą charakteryzować się tylko te podmioty gospodarcze, które dostarczają klientom oczekiwanej przez nich użyteczności (wartości)
oraz dostosowują swój potencjał gospodarczy (wielkość i strukturę majątku) do
możliwości rynkowych. Słusznie zauważa P.F. Drucker, że dla stworzenia niezbędnej przedsiębiorstwu klienteli musi ono „kontrolować zasoby wytwarzające
5

Por. A. Ehrbar, Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. WIG-Press, Warszawa
2000, s. 13.
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bogactwo”6. Kierując się zasadą efektywności, właściciele (menedżerowie) muszą
dostosowywać przedsiębiorstwa (ich wielkość, strukturę produkcyjną, strukturę
organizacyjną itp.) do możliwości sprzedaży, a nie do osobistych ambicji. Rosnąca
efektywność przedsiębiorstwa w długim okresie oznacza, że zaspokaja ono coraz
lepiej potrzeby klientów, dostarczając im coraz wyższej wartości (użyteczności).
Klient stał się najcenniejszym kapitałem współczesnego przedsiębiorstwa, od
którego zależą wpływy, rentowność i wygenerowana wartość dla akcjonariuszy7.
Oceniając efektywność podmiotów gospodarczych oceniamy równocześnie ich
pracę na rzecz otoczenia, a w szczególności klientów.
Pod wpływem zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa zmieniają swoje
zachowania. Z jednej strony zostały one zmuszone do uwzględniania w swoich
planach i metodach działania oczekiwań społecznych, z drugiej strony zaczęły
wykorzystywać te oczekiwania w działalności marketingowej, traktując je jako
dodatkowy element walki konkurencyjnej. Nie oznacza to, że zachowania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym należy źle oceniać. Są one jak
najbardziej pożądane, jednakże nie zmieniają natury biznesu. Przedsiębiorstwa,
którym przyświecają cele komercyjne, nie zrezygnowały z celów ekonomicznych,
nie nastąpiła zamiana celów ekonomicznych celami społecznymi, zmieniły się
tylko metody zachowania przedsiębiorstw w otoczeniu.
Źle by się stało, gdyby taka zmiana celów zaistniała. Wtedy bowiem bylibyśmy świadkami stagnacji lub wręcz regresji gospodarczej. Źródłem dobrobytu
społecznego nie jest działalność społeczna, lecz działalność gospodarcza. Rozwój
gospodarczy odbywa się dzięki przedsiębiorstwom, a nie politykom lub działaczom społecznym. Ci ostatni wpływają na warunki prowadzenia biznesu, jednak
bezpośrednio go nie prowadzą i nie ponoszą związanej z tym odpowiedzialności
ekonomicznej (możliwości utraty zaangażowanego kapitału). Dzięki działalności
gospodarczej powstają różnorodne produkty i usługi, coraz lepiej zaspokajane są
potrzeby społeczne. To dzięki walce konkurencyjnej znajdują praktyczne zastosowanie nowe wynalazki, powstają nowe technologie, również te bardziej przyjazne
środowisku naturalnemu, powstają nowe produkty, zmienia się charakter pracy
ludzkiej, podnosi się poziom życia jednostek i społeczeństw. Korzystają na tym
nie tylko bogaci, lecz również ci najbiedniejsi i najmniej zaradni.
6
7

P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 56.
Por: B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości
przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Diﬁn, Warszawa 2006, s. 85.
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By przedsiębiorstwa mogły świadczyć na cele społecznie użyteczne, muszą
w pierwszej kolejności osiągnąć odpowiedni poziom efektywności ekonomicznej.
Źródłem środków ﬁnansowych, którymi podmioty gospodarcze mogą zasilać
działalność społeczną, jest nadwyżka ekonomiczna wygospodarowana na działalności podstawowej przedsiębiorstw. Nie ma innych źródeł zasilania, zarówno na
poziomie przedsiębiorstw, jak i państwa. Cele społeczne nie mogą być realizowane
przed celami ekonomicznymi. Przedsiębiorstwo, które nie będzie pomnażało
swojego kapitału, które będzie nieracjonalnie gospodarowało swoimi zasobami
gotówkowymi, upadnie. Tym samym zniknie źródło zasilania środkami ﬁnansowymi działalności społecznej, niekomercyjnej. Nie można zatem przeciwstawiać
celów ekonomicznych celom społecznym. Nie można również zastąpić celów
ekonomicznych celami społecznymi, a tym samym wyeliminować, mimo niedoskonałości, mierników ﬁnansowych jako sposobów oceny efektywności pracy
przedsiębiorstw8. Trudno byłoby się zgodzić z twierdzeniem, że „konwencjonalna
myśl ekonomiczna utraciła już związek z szybko zmieniającą się rzeczywistością”9.
Realizacja celów społecznych jest bowiem ściśle powiązania z realizacją celów
ekonomicznych, a nie odwrotnie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
jest codzienne weryﬁkowana przez klientów.
2. Rola państwa w zapewnieniu zgodności celów przedsiębiorstwa
z celami społecznymi
Jednakże weryﬁkacja ta może być niewystarczająca, jeżeli przedsiębiorstwa
będą mogły przerzucać na społeczeństwo część kosztów społecznych związanych
z prowadzoną przez nie działalnością (np. koszty ochrony środowiska). Istotną rolę
w tym zakresie powinno spełniać państwo poprzez odpowiednie ustawodawstwo
regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W istotnym stopniu na
8

9

Krytyka tych mierników i samej koncepcji zarządzania wartością (VBM), L. Pietrewicz,
Pułapki zarządzania wartością, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 2, 2008, nie
jest dostatecznym dowodem na zmianę celów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Zwraca ona jedynie uwagę na niedoskonałość koncepcji zarządzania wartością
przedsiębiorstw, podkreślając jej krótkowzroczność. Chodzi o to, że z punktu widzenia długiego okresu potrzebna jest nie tylko efektywność, lecz w szczególności kreatywność, prowadząca do nowych rozwiązań produktowych, technologicznych, marketingowych itp. To
z kolei wymaga ponoszenia określonych nakładów na badania i rozwój, które są bieżącymi
wyrzeczeniami na rzecz przyszłej efektywności (przyrostu wartości).
J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Diﬁn, Warszawa 2003, s. 88.
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efektywność i zmianę wartości przedsiębiorstw wpływają wszelkiego rodzaju regulacje o charakterze prawnym nakładające na podmioty gospodarcze konieczność
spełnienia określonych warunków np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa użytkownika, eksportu, importu
itp. Przyczyniają się one do ponoszenia dodatkowych nakładów zarówno przy
uruchamianiu działalności gospodarczej, jak i jej kontynuowaniu. Nakłady te
zmniejszają indywidualną efektywność działań przedsiębiorczych. Jednakże wiele
z tych ograniczeń jest uzasadnionych względami społecznymi. Urealniają rachunek
efektywnościowy, przerzucając koszty ze społeczeństwa na konkretne podmioty
gospodarcze. Dzieje się tak w przypadku kosztów społecznych związanych z zanieczyszczaniem i degradacją środowiska, wypadkami przy pracy, czy w trakcie
użytkowania produktów i korzystania z usług (np. transportowych). Konieczność
spełnienia określonych warunków produkcji (np. stosowanie technologii nieszkodliwych dla środowiska, techniki bezpiecznej dla obsługujących ją pracowników)
i nadania produktom określonych cech zwiększających bezpieczeństwo ich użytkowania zwiększa koszty działalności indywidualnej, ale równocześnie zmniejszają
się koszty społeczne. Mimo ewentualnego spadku efektywności indywidualnej
efektywność społeczna tych przedsięwzięć może wzrosnąć.
Regulacje prawne nie powinny jednak ograniczać lub utrudniać działalności
gospodarczej (np. poprzez nadmierne koncesjonowanie działalności gospodarczej), lecz z jednej strony zachęcać przedsiębiorstwa do zachowań społecznie
pożądanych (np. poprzez system ulg podatkowych promujących świadczenia na
cele charytatywne, oświatowe, naukowe itp.), z drugiej zaś tworzących warunki
brzegowe rozwoju biznesu (np. przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony
konkurencji, czy bezpieczeństwa obrotu towarowego). Zadaniem każdego państwa
jest bowiem zapewnienie konkurencji (przeciwdziałanie monopolizacji gospodarki) i ochrona własności. Jak wykazuje doświadczenie, konkurencja między
przedsiębiorstwami jest motorem innowacyjności gospodarki. Nie oznacza to, że
współczesne państwo nie powinno zupełnie ingerować w działalność gospodarczą.
Jak zauważa W.W. Lewis, „dopilnowanie, by rynki były otwarte dla konkurencji,
pozostaje sprawą rządu”10. Konkurencja jest podstawowym czynnikiem wzrostu
efektywności. Dzięki niej nieproduktywne podmioty gospodarcze upadają. Chcąc
utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwa muszą nieustannie zdobywać klientów,
czyli oferować takie produkty i usługi oraz warunki ich zakupu, które zdobędą
ich uznanie. Odpowiednie miejsce na rynku ﬁrmy mogą zapewnić sobie, przede
10

W.W. Lewis, Potęga wydajności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 309.
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wszystkim, poprzez atrakcyjne (relatywnie niskie) ceny swoich produktów lub też
atrakcyjną ofertę asortymentową. Sukces rynkowy mogą osiągnąć tylko dzięki swej
konkurencyjności, czyli zdolności do zapewnienia pewnego udziału w ogólnym
potencjale danego rynku. Wielkość tego udziału, będąca jednym z ważniejszych
mierników pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa11, określa możliwości sprzedaży wytwarzanych produktów lub usług. Innym ważnym wyznacznikiem pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest jego sytuacja ﬁnansowa. Te dwa mierniki
pozycji konkurencyjnej muszą być rozpatrywane łącznie, bowiem można osiągnąć znaczący wzrost udziału w rynku kosztem spadku kondycji ﬁnansowej (np.
sprzedając produkty poniżej kosztów).
Tam, gdzie konkurencja jest ograniczana, powstają zjawiska społecznie niepożądane, (np. spadek jakości produkcji, nieuzasadniony wzrost cen, spadek tempa
wdrażania nowych rozwiązań technicznych, produktowych czy organizacyjnych).
Niewystarczająca ochrona własności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
zniechęca potencjalnych inwestorów (krajowych i zagranicznych) do angażowania
własnych kapitałów w tworzenie nowych lub rozwój istniejących przedsiębiorstw.
Jest również przyczyną licznych patologii, takich jak: powstawanie zatorów płatniczych wywoływanych przez nieuczciwych płatników, nieuzasadnione opóźnienia
w wypłacaniu wynagrodzeń pracowniczych, a w dalszej konsekwencji upadłość
licznych przedsiębiorstw, spadek zatrudnienia oraz tworzenie w społeczeństwie
niekorzystnego obrazu przedsiębiorcy.
Konkurencja wyzwala silne bodźce do wzrostu efektywności ekonomicznej.
Jej skuteczność zależy jednak w dużej mierze od prawnych zabezpieczeń rozwoju
działalności gospodarczej. Chodzi tu m.in. o ochronę praw własności i zabezpieczenie obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy muszą być pewni, że zachowają
prawo dowolnego dysponowania pomnożonymi kapitałami. Równie ważna jest
prawna ochrona szeroko rozumianych kontraktów biznesowych (umów kredytowych zawartych z bankami i partnerami handlowymi krajowymi i zagranicznymi).
Brak takiej ochrony zwiększa ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Jak
wskazuje doświadczenie, system ten w Polsce jest wysoce niedoskonały. Polscy
przedsiębiorcy od lat doświadczają skutków tzw. zatorów płatniczych. Powstają
one na skutek nieterminowej realizacji zobowiązań handlowych. Przedsiębiorstwo, które nie otrzyma płatności w umówionym terminie, nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Samo staje się niesolidnym płatnikiem. Powstaje
11

Por.: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 299.
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efekt domina. Trzeba jednak zauważyć, że nie zawsze przyczyną takiego stanu
rzeczy są trudności ﬁnansowe partnerów. Nierzadko się zdarza, że podmiot gospodarczy mający zdolność płatniczą lekceważy podpisane umowy i wynikające
z nich zobowiązania. Często u podłoża takich zachowań leży niewydolność sądów
gospodarczych. Jak wykazują badania, średnio na rozstrzygnięcie sporu między
przedsiębiorstwami trzeba czekać nawet trzy lata. W tym czasie poszkodowane
przedsiębiorstwo może zbankrutować. Przykładów takich sytuacji można przytoczyć wiele. Przedsiębiorstwa nie mogą się czuć w pełni bezpieczne w przypadku
umów kredytowych. Obowiązujące prawo daje bankom możliwość wypowiedzenia umowy, nawet wtedy, gdy kredyt jest obsługiwany zgodnie z warunkami
przyjętymi przez obie strony. W takich okolicznościach do bankructwa można
doprowadzić każde, nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo. Trudno się więc
dziwić, że większość małych przedsiębiorstw nie traktuje kredytu bankowego jako
istotnego źródła ﬁnansowania rozwoju.
Zakres ingerencji państwa w procesy gospodarcze jest zagadnieniem wysoce
złożonym. Historia gospodarcza dostarcza wielu przykładów, które jednoznacznie wskazują na negatywne skutki nadmiernej ingerencji państwowej12. Na ogół
wzrost roli państwa w gospodarce prowadzi do ochrony określonych grup interesu,
a to zwykle tworzy warunki do rozwoju zjawisk korupcyjnych13. Współczesnych
rządów nie można jednak zwolnić z odpowiedzialności za rozwój gospodarczy,
natomiast oczekuje się od nich takich działań, które chroniłyby własność oraz
zapewniały taki poziom wolności gospodarczej, który sprzyjałby uczciwej konkurencji i uniemożliwiał monopolizację gospodarki. Jak zauważa W. Szymański,
„globalny rynek pozostawiony samemu sobie grozi podstawom globalnego rynku
i globalnej konkurencji, gdyż nie chroni przed monopolizacją, która likwiduje
zdrową konkurencję”14. Globalizacja stawia przed współczesnym państwem nowe
wyzwania, które wymagają ponownego zdeﬁniowania roli państwa w gospodarce. Nie chodzi przy tym o wyeliminowanie państwa, lecz zmianę jego funkcji.
Oprócz ochrony konkurencji państwo musi angażować się w ochronę środowiska
naturalnego.

12
13
14

Por.: D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2005.
Por.: W.W. Lewis, Potęga..., op. cit., s. 313, 314.
W. Szymański, Przedsiębiorstwo a integracja i globalizacja, w: Współczesne ..., red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, op. cit., s. 63.
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4. Uwagi końcowe
Nie wydaje się celowe, ani pożądane, by przedsiębiorstwa bezpośrednio angażowały się w działania nie związane z celami gospodarczymi. Do tego powołuje
się inne instytucje i organizacje społeczne. Przedsiębiorstwa mogą jedynie je
wspomagać, przeznaczając część wygospodarowanej nadwyżki ekonomicznej na
cele społecznie użyteczne. Trzeba mieć jednak świadomość, że to wspomaganie
nie jest celem podstawowym przedsiębiorstwa, które musi zapewnić właścicielowi
odpowiedni poziom korzyści. Jest natomiast jedynie pożądanym zachowaniem
prospołecznym. Ma wpływ na jego wizerunek w społeczeństwie, co pośrednio może przełożyć się na jego wyniki ekonomiczne. Zarząd przedsiębiorstwa
można bowiem rozliczać z wyników ﬁnansowych i rynkowych, natomiast nie
można zmuszać do bezpośredniego angażowania się w cele pozaekonomiczne
(np. czynić je odpowiedzialnymi za poziom zatrudnienia). Nie można również
przerzucać odpowiedzialności za poziom życia obywateli na przedsiębiorstwa.
Odpowiedzialność ta spoczywa na państwie. Każda jednostka i organizacja ma
w społeczeństwie ściśle określoną rolę do spełnienia. Celem przedsiębiorstw jest
zapewnienia jego właścicielom określonych korzyści, w wyniku dostarczania
społeczeństwu określonych dóbr i usług. Zadaniem zaś państwa jest tworzenie
warunków do takiego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, by nie mogły
one realizować swoich egoistycznych celów kosztem społeczeństwa. Okres, kiedy
przedsiębiorstwa miały wpisane w statutach cele społeczne (maksymalne zaspokojenie potrzeb społecznych), a nie cele ekonomiczne, zakończył się pustymi
półkami w sklepach, mimo pełnego zatrudnienia.
Cele ekonomiczne organizacji gospodarczych nie pozostają w sprzeczności
z celami społecznymi. Gdyby ich działalność nie była społecznie użyteczna, nie
mogłyby realizować swoich celów. Źródłem bowiem wszelkich korzyści przedsiębiorców jest sprzedaż. Brak sprzedaży jest równoznaczny z upadłością przedsiębiorstw. Problem tkwi w tym, by warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, które
tworzy państwo i za które jest odpowiedzialne, uniemożliwiały działania przeciw
społeczeństwu (np. windowanie cen na skutek zmowy wytwórców, doprowadzanie
przedsiębiorstw do nieuzasadnionej upadłości, łamanie umów o pracę itp.).
Przedsiębiorstwa powinny realizować cele gospodarcze, do których zostały
powołane. Nie mogą tego czynić wbrew społeczeństwu, jeżeli ustrój gospodarczy
państwa oparty jest na sprawnie funkcjonującym mechanizmie rynkowym. Nie
ma więc potrzeby formułowania innych celów.
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Prowadzenie przedsiębiorstwa jest zadaniem twórczym i wymaga od zarządzających ciągłej obserwacji otoczenia i nie tylko biernego dostosowywania się
do zachodzących w nim zmian, lecz również oddziaływania na te zmiany, dążąc
do tego, co jest pożądane, a nie tylko do tego, co jest możliwe. Wzrost wartości
przedsiębiorstwa jest rezultatem jego zdolności do szybkiego dostosowywania się
do zmieniającego się otoczenia. W szczególności chodzi o umiejętność odpowiednio wczesnego rozpoznania symptomów tych zmian oraz weryﬁkacji realizowanej
strategii rozwoju, a w dalszej kolejności o zdolność do restrukturyzacji posiadanych
zasobów oraz możliwości zdobywania nowych zasobów.

COMPANY’S VALUE IN THE LIGHT OF ITS SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary
Increasing value is the ultimate goal of businesses in a free market economy.
The goal should be compatible with a company’s social responsibility and the
company should not undertake activities which would be directed against the
environment in which it is operating. However, it does not seem desirable or
required for a company to get involved in socially desirable activities that are
not compatible with its economic goals.
Translated by Andrzej Antoszek
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Jan Kaczmarczyk

TERMOMODERNIZACJA JAKO CZYNNIK POLEPSZAJĄCY
POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
NA RYNKU MIESZKANIOWYM

Wprowadzenie
Dbałość zarządów spółdzielni mieszkaniowych o zasoby mieszkaniowe powoduje, że stają się one wzorcem do naśladowania dla zarządzających mieszkaniami zakładowymi, gminnymi i wspólnot mieszkaniowych. Decyzje i działania
podejmowane przez zarządy zapewniają efektywność ekonomiczną spółdzielni,
ale mają także znaczny wpływ na środowisko naturalne z uwagi na zmniejszenie
zużycia: energii cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. Takie podejście wynika ze względów ekonomicznych i potrzeb zgłaszanych przez członków
spółdzielni.
Zarządy muszą sobie zdawać sprawę, że tak długo będą zarządzać spółdzielnią,
jak długo członkowie są zadowoleni z działań podejmowanych w ich interesie.
Cele realizowane przez zarządy muszą być wyrazem oczekiwań członków. Stajemy się konkurencyjni na rynku zarządzania mieszkaniami, dbając o poprawę
estetyki budynków mieszkalnych, terenów zielonych, dróg, chodników, placów
zabaw, utrzymując niskie opłaty za ciepło, wodę, ścieki, energię elektryczną, a tym
samym – mniejsze opłaty czynszowe.
Członkowie spółdzielni są z reguły ludźmi wrażliwymi na problemy i zagrożenia społeczne. Należy szukać trafnych celów społecznych, które zyskają
ich poparcie i zaufanie. Dlatego należy nieustannie rozpoznawać oczekiwania
członków, możliwości spółdzielni i nowych rozwiązań rynkowych, w dziedzinie
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poprawy warunków życia. Takie postępowanie zarządów spowoduje, że spółdzielnie będą przejmować w zarządzanie mieszkania zakładowe, gminne i wspólnot
mieszkaniowych.
1. Konkurencja na rynku mieszkaniowym
Konkurencja jest to termin w gospodarce rynkowej, oznacza rywalizację na
tym samym rynku np. produktów, wyrobów, usług. Konkurencja oznacza wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania właściwego problemu, we właściwym
miejscu i czasie. Konkurencja pod wpływem myśli i działania ekonomicznego stała
się walką pomiędzy rywalami o sprzedaż wyrobów, usług na najkorzystniejszych
warunkach. Można określić, że konkurencja jest to proces zabiegania o klienta.
Każda ﬁrma, która chce pozyskać nabywców swoich wyrobów lub usług,
musi aktywnie uczestniczyć w mechanizmie konkurencji. Konkurencyjność jest
to zdolność utrzymania się na rynku oraz warunek rozwoju ﬁrmy. W warunkach
zwiększającej się liczby konkurentów sukces odnoszą te ﬁrmy, które potraﬁą
najlepiej rozwiązać problemy zarządzania działalnością gospodarczą, poprawnie
prognozują najbliższą przyszłość rynku i jednocześnie są zdolne do wdrażania
skutecznych strategii konkurowania. Osiągnięcie sukcesu na rynku przez ﬁrmę
jest uzależnione od szybkiego reagowania na potrzeby klientów1.
Konkurencja w przypadku spółdzielni skoncentrowana jest na członkach
i dobrym zarządzaniu ich nieruchomością. Zarządy spółdzielni, aby przetrwać
i rozwijać się, muszą przewidywać zmiany i dostosować się do zmian. Konkurencyjność to nie tylko gospodarka spółdzielni, zapewnienie członkom odpowiednich
warunków życia, ale także ochrona środowiska naturalnego. Konkurencyjność to
jakość wykonywanych usług (np. szybki czas usuwania awarii), minimalizowanie
kosztów utrzymania budynków, dostosowanie się do zmieniających się warunków
na zewnątrz i wewnątrz spółdzielni, wprowadzenie innowacji (opomiarowanie
mieszkań, nowe sposoby ich rozliczania, nowe technologie wykonywania ocieplenia budynków, wykorzystanie nowych źródeł energii i nowoczesne instalacje
energetyczne).
Niestety innowacje wśród członków spółdzielni przyjmowane są z dużą rezerwą, a często nawet wrogością. Spółdzielnie w tym zakresie nie mają łatwego
działania. Niezadowolony członek szybko rozgłasza informacje o wprowadzonych
1

B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2000, s. 307.

JAN KACZMARCZYK
TERMOMODERNIZACJA JAKO CZYNNIK POLEPSZAJĄCY POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ...

innowacjach z jego punktu widzenia niekorzystnych. Pomimo takich zachowań
członków zarządy spółdzielni muszą wprowadzać nowe technologie. Jest to warunek ich sukcesu na rynku nieruchomości. W okresie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i prawnych, szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialność
zarządu za przyszłość spółdzielni.
Spółdzielczość jest sprawdzoną formą aktywności obywatelskiej. Spółdzielnie były zakładane nie po to, aby wypracowywać zyski, lecz zaspakajać potrzeby
członków spółdzielni. Pozycja spółdzielni mieszkaniowej w dużym stopniu zależy
od wysiłku członków i pracowników spółdzielni. W dzisiejszych czasach zarządy
muszą nie tylko przezwyciężyć niechęć otoczenia oraz konkurencji na rynku, ale
również znaleźć możliwości współpracy i współdziałania z członkami. Z kolei
członkowie spółdzielni muszą pogodzić dbałość o swoją własność z dbałością
o dobro wspólne, rozumiejąc potrzeby innych.
Zarządy spółdzielni poszukują rozwiązań i metod zarządzania pozwalających
wyróżnić się wśród zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Starają się tak
zarządzać, aby przy jak najmniejszych cenach gwarantować usługi na najwyższym
poziomie, jakich nie jest w stanie zaoferować konkurencja, np. wykorzystanie
najnowszej myśli technicznej, przestrzeganie zasad uczciwości.
Zarządy spółdzielni w warunkach konkurencji zakładają w pełni profesjonalne
i efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału. W pracy kierują się dewizą, że
zarządzanie to przede wszystkim wygoda, komfort i bezpieczeństwo dla członków
spółdzielni oraz mieszkańców budynków, którymi zarządza spółdzielnia.
Główne zalety zarządów spółdzielni to:
– doświadczenie w zarządzaniu,
– wysokie umiejętności organizacyjne,
– umiejętności w rozwiązywaniu problemów.
Zarządy proponują dla innych właścicieli mieszkań warunki podobne jak dla
swoich członków. W zakres proponowanych przez nich usług wchodzą między
innymi:
– bieżący nadzór nad administrowaną nieruchomością,
– obsługa techniczna (pogotowie techniczne i remonty, konserwacja bieżąca),
– utrzymanie zieleni i terenów przyległych do budynku,
– proponowanie nowych rozwiązań w zakresie opomiarowania, rozliczenia
i ocieplenia.
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Na rynku nieruchomości przetrwają tylko te podmioty, które wypracują sobie
dobrą opinię w zarządzaniu nieruchomościami, a to jest bardzo trudne. Oczekiwania właścicieli mieszkań są bardzo duże, każdy chciałby mieszkać w budynku
wyremontowanym, administrowanym w sposób idealny, ale żeby tak było, właściciele mieszkań muszą ponosić odpowiednie koszty. Jeżeli zdają sobie sprawę,
ile to powinno kosztować, wtedy współpraca układa się dobrze, gorzej jeżeli nie
są tego świadomi. Jeżeli zaufają zarządowi i będą realizować swoje zobowiązania
czynszowe, to współpraca będzie układać się dobrze. Nie ma wówczas konﬂiktów
i narzekań nad sposobem administrowania.
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi przez spółdzielnie jest konkurencyjne wobec usług oferowanych na rynku, głównie cenowo, ale także pod
względem fachowości i kompleksowości usług. Spółdzielnie mają doświadczoną
kadrę (posiadają licencjonowanych zarządców, dysponują pełną obsługą księgową,
prawną). Nie zawsze można oczekiwać tego od ﬁrm prywatnych, które jak,grzyby
po deszczu pojawiają się na rynku zarządzania nieruchomościami. Są też ﬁrmy
zagraniczne oferujące zarządzanie, ale interesują ich budynki wyremontowane lub
nowo oddane do użytku, nie interesują ich budynki wymagające dużych remontów. Takie ﬁrmy mają duże wymagania i są zazwyczaj kosztowne dla właścicieli
administrowanych mieszkań. Największymi problemami, na jakie napotyka zarząd
spółdzielni przy administrowaniu budynkami mieszkalnymi, są duże potrzeby
remontowe i niedostatek środków pieniężnych na te potrzeby. Jeżeli w budynku
zamieszkują renciści, emeryci i osoby posiadające niskie dochody, a budynek
wymaga dużych nakładów ﬁnansowych na remonty, wtedy nie ma chętnych na
administrowanie takim budynkiem i zostaje im tylko administrowanie przez
spółdzielnię mieszkaniową.
Zmiany, jakie dokonały się w ostatnim okresie, mobilizują spółdzielnie mieszkaniowe do działania. Powodem tego jest możliwość wyboru zarządzającego
w przypadku powstania wspólnoty w budynku spółdzielni. Mieszkający w takim
budynku będą mieli możliwość samodzielnego zarządzania taką nieruchomością,
przekazania administracji ﬁrmie zarządzającej lub pozostania w spółdzielni. Zastanawiając się nad wyborem ﬁrmy zarządzającej, muszą brać pod uwagę różne
kryteria oceny. Nie zawsze niska stawka zagwarantuje im większe korzyści, czasem może się okazać, że stracą dużo więcej. W związku ze złym zarządzaniem
mieszkanie może stracić na wartości. Należy zadbać o to, aby cena mieszkania
nie spadała, a wręcz przeciwnie – rosła. Można to osiągnąć poprzez efektywne
zarządzanie.

JAN KACZMARCZYK
TERMOMODERNIZACJA JAKO CZYNNIK POLEPSZAJĄCY POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ...

2. Kreowanie wizerunku spółdzielni mieszkaniowej
poprzez wprowadzanie innowacji
Motorem postępu technicznego jest proces poszukiwania nowych rozwiązań.
W związku z zachodzącymi zmianami spółdzielnie mieszkaniowe, podobnie jak
inne przedsiębiorstwa, muszą na nie reagować. Wprowadzanie wszelkiego rodzaju
innowacji uważa się za normę zdrowej gospodarki. Poprzez wprowadzenie innowacji podnosi się bowiem potencjał technologiczny oraz zmniejszają się koszty
utrzymania mieszkań 2.
Zarząd spółdzielni traktuje konieczność wprowadzania innowacji nie tylko
jako reakcję na potrzeby społeczne i ekonomiczne, ale także jako sposób na kreowanie wizerunku spółdzielni mieszkaniowej. Innowacje są bowiem uznawane
za najbardziej skuteczny środek zdobywania i wzmacniania pozycji w środowisku,
w którym prowadzi się działalność3.
Wszystkie spółdzielnie muszą dzisiaj śledzić i analizować trendy rozwoju
techniki i organizacji, poszukiwać nowych rozwiązań, odkrywać i ustawicznie
wprowadzać zmiany na lepsze. Każdy zarząd spółdzielni mieszkaniowej powinien być zorientowany nie tylko na administrowanie, ale przede wszystkim na
zmiany, jakie zachodzą w technice, organizacji. Należy jednak mieć na uwadze,
by takie podejście do problemu innowacyjności współgrało z potrzebami społecznymi i ekonomicznymi. Decydując się na wprowadzenie innowacji trzeba
brać pod uwagę z jednej strony oczekiwane zyski, a z drugiej ryzyko i szansę
powodzenia4.
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej musi stosować innowacyjny system zarządzania polegający na permanentnym poszukiwaniu doskonalszych i oszczędniejszych rozwiązań w zakresie techniki i technologii, organizacji i zarządzania.
Jakkolwiek innowacje są korzystne dla spółdzielni mieszkaniowej, to jednak napotykają one na różne bariery techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, prawne,
kulturowe, informacyjne, motywacyjne i świadomościowe. Bariery te wynikają
ze stereotypów myślenia oraz z braku środków ﬁnansowych. Utrudniają one
tworzenie i wprowadzanie innowacji oraz osłabiają efekty planowanych zmian.
Bariery te mają złożoną naturę i wszystkie przesądzają o wprowadzeniu nowych
zmian lub ich zaniechaniu.
2
3
4

J. Penc, Strategie zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 64.
Ibidem s. 69.
Ibidem s. 75.
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Każda innowacja wprowadza zmiany, burzy dotychczasowy, uznawany przez
członków porządek i stan rzeczy. Niejednokrotnie wywołuje lęk i obawę. Reakcje
ludzi mogą być zróżnicowane: od gorliwego poparcia, do jawnej wrogości, od
entuzjazmu i euforii do świadomego sabotażu.
Zachowanie ludzi wobec innowacji jest nacechowane sprzecznościami; z jednej
strony dążeniem do zmian, z drugiej do oporu wobec ich wprowadzania. Jest to
proces naturalny, tkwiący w psychice człowieka. Uzależniony w głównej mierze
od gotowości innowacyjnej człowieka, w tym jego przygotowania do tworzenia
i przyswajania nowości.
Innowacji nie należy wymuszać, lecz promować, traktując je jako naturalny
proces przedsiębiorczego działania. Stosowanie środków przymusu i nacisku może
prowadzić do poważnych konﬂiktów w stosunkach międzyludzkich. Zamiast
wymuszania trzeba tak promować innowacyjność, aby ludzie sami wspierali,
a wręcz dążyli do innowacji5.
Przy wyborze innowacji należy brać pod uwagę istniejące i przyszłe korzyści
ekonomiczne, przyszłe zamierzenia, poziom intelektualny ludzi, środki ﬁnansowe,
jakimi się dysponuje, oraz doświadczenie pracowników6.
3. Spółdzielnia mieszkaniowa na tle innych form
zarządzania nieruchomościami
Na rynku mieszkaniowym są różne instytucje zajmujące się administrowaniem mieszkań, do najbardziej powszechnych należą spółdzielnie mieszkaniowe.
Liczba spółdzielni wzrasta pomimo zmieniających się warunków ekonomicznych
i prawnych, często mało korzystnych dla spółdzielni.
Tabela 1. Ilość spółdzielni mieszkaniowych7
Wyszczególnienie
Spółdzielnie mieszkaniowe

1988 rok

2005 rok

3128

3551
Źródło: opracowanie własne.

5
6
7

Ibidem s. 86.
Ibidem s. 91.
Informacje i komunikaty nr 6, Warszawa 15 czerwca 2007, s. 12.
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Strony pozytywne spółdzielni mieszkaniowej:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

własne grunty,
dobry park maszynowy,
opomiarowane budynki,
ocieplone budynki, ładna elewacja,
estetyczne miejsca do składowania odpadów komunalnych,
zadbane place zabaw dla dzieci,
zarządzanie majątkiem spółdzielni przez dobrze przygotowane kadry kierownicze,
duża innowacyjność,
dbałość o relacje międzyludzkie,
więzi społeczne,
wpływ członków na decyzje podejmowane w spółdzielni,
demokratyczny system zarządzania,
każdy członek może odwołać się od decyzji do organów spółdzielczych,
wpływ członków na podział środków wypracowanych w spółdzielni.

Strony negatywne spółdzielni:
– brak wiedzy na temat form gospodarowania w spółdzielni,
– brak stabilizacji przepisów ekonomiczno-prawnych,
– brak ujęcia spółdzielni w strategii rozwoju kraju (próby włączenia spółdzielczości do tej strategii rozpoczęte zostały w 2008 roku),
– ingerencja państwa w działalność spółdzielni,
– działania polityczne mogące doprowadzić do likwidacji spółdzielni,
– częste zmiany prawa spółdzielczego w zależności od opcji politycznej rządzącej w kraju,
– ingerencja we własność spółdzielni z naruszeniem konstytucji,
– nierówne traktowanie spółdzielni z innymi podmiotami gospodarczymi,
– roszczenia i nieuzasadnione postawy członków spółdzielni, niski poziom
wykształcenia członków, którzy mają wpływ na decyzje zarządu,
– zależność zarządu od decyzji członków, którzy nie zgadzają się na wprowadzanie innowacji do spółdzielni, brak identyﬁkacji szeregowego członka
ze spółdzielnią,
– brak silnej reprezentacji członków spółdzielni we władzach regionalnych
i centralnych,
– brak skutecznego lobbingu na rzecz spółdzielni,
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– sprzedaż majątku spółdzielni i wykorzystanie uzyskanych środków na bieżące potrzeby,
– brak zrozumienia dla działań ryzykownych, które przynoszą efekty,
– wybór rady nadzorczej z członków, którzy głośno krytykują pracę zarządu
(kto głośniej krzyczy, ten rządzi),
– wybór do władz spółdzielni osób nie znających podstaw z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, co jest niezbędne do wykonywania zadań kontrolnych i współpracy z zarządem.
W Polsce są różni właściciele mieszkań – do znaczących należy zaliczyć spółdzielnie mieszkaniowe.
Tabela 2. Mieszkania według statusu własności w tys. (stan na 31 grudnia)8
Wyszczególnienie

2004 rok

2005 rok

Ogółem

12683

12776

Spółdzielnie mieszkaniowe*

3461

3429

Gminy (komunalne)**

1314

1249

Zakłady pracy***

467

373

Towarzystwa budownictwa
społecznego (TBS)

53

63

Osoby fizyczne****

7285

7536

Pozostali*****

103

126

* Na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego oraz
stosunku najmu.

** Mieszkania stanowiące własność gminy lub powiatu oraz przekazane gminie, ale pozostające w dyspozycji
jednostek użyteczności publicznej, takich jak zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej,
jednostki systemu oświaty, instytucje kultury.
*** Sektor publiczny i prywatny.

**** Mieszkania, do których prawa własności posiada osoba fizyczna, może być to własność w całej nieruchomości lub udział w nieruchomości wspólnej (wspólnota mieszkaniowa).

***** Mieszkania instytucji budujących dla zysku (przeznaczone na sprzedaż lub wynajem), mieszkania instytucji
wyznaniowych, stowarzyszeń, partii, związków zawodowych itp.

Źródło: opracowanie własne.

8

Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2006, s. 332.
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Większość mieszkań są to mieszkania osób ﬁzycznych, poza tymi mieszkaniami największe zasoby zarządzane są przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zauważyć
należy, że ilość zasobów ulega zmniejszeniu w spółdzielniach mieszkaniowych
i gminie oraz zakładach pracy, natomiast jest tendencja zwyżkowa w towarzystwach budownictwa społecznego i osób ﬁzycznych.
Tabela 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje wody, centralnego ogrzewania,
gazu z sieci na dzień 31 grudnia 2005 r.
Wyszczególnienie

Miasto

Wieś

Ogółem

Centralne ogrzewanie

84,10%

63,50%

77,40%

Gaz z sieci

74,00%

17,60%

55,50%

Wodociąg

98,50%

88,20%

95,10%
Źródło: opracowanie własne.

W mieście jest większa ilość mieszkań posiadających centralne ogrzewanie,
gaz, wodę aniżeli na wsi. Prawie wszystkie mieszkania spółdzielcze znajdują się
w mieście i wszystkie wyposażone są w centralne ogrzewanie oraz posiadają wodę,
większość mieszkań posiada gaz ziemny.
Centralne ogrzewanie stanowi duży wydatek w budżecie gospodarstw domowych.
Zgodnie z danymi Unii Europejskiej 40% energii jest zużywane przez budynki,
78% tej energii może być zmniejszone dzięki pracom termomodernizacyjnym.
Oszczędności, jakie można osiągnąć przy właściwej izolacji budynku: dach
– 25%, ściany – 30%, wentylacja – 15%, okna – 10%, drzwi – 10%, podłoże
– 10%.
Zakłada się że koszt ogrzewania w starych budynkach w porównaniu do współczesnych może być 2,5 razy większy. Część członków, aby utrzymać koszty ogrzewania na racjonalnym poziomie, nie dogrzewa mieszkań, mieszkając w warunkach
dyskomfortu cieplnego. Oszczędności są spowodowane zbyt małymi dochodami
gospodarstwa domowego. W 2006 roku na gospodarstwa domowe przypadał
przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wysokości około 835
zł na osobę i wyższy był o 8,5% w porównaniu do 2005 roku. Przeciętny poziom
miesięcznych nominalnych wydatków gospodarstw domowych ogółem w 2006
roku wynosił około 745 zł w przeliczeniu na osobę i był wyższy o 6,8% w stosunku
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do roku 2005. Wzrost wydatków odnotowano na nośniki energii, odzież, obuwie,
rekreację i kulturę, zmniejszyły się wydatki na żywność. Poprawiło się wyposażenie
w telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV. W 2006 roku zmniejszył się odsetek
osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od ustawowej
granicy ubóstwa – z 18% w 2005 roku do 15% w 2006 roku9.
Tabela 4. Wydatki na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych10
rok 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%

4,8

16,9 16,5 16,9 17,4 17,6 17,7 18,4 17,9 18,8 19,9 20,5 20,3 20,5
Źródło: opracowanie własne.

Wzrost kosztów utrzymania mieszkań i występujące bezrobocie doprowadza
do narastania zaległości w opłatach za mieszkanie. Coraz częściej jesteśmy zainteresowani, ile kosztuje nas ogrzewanie mieszkania. Oszczędzając energię, dbamy
o środowisko i pozostaje więcej środków ﬁnansowych, które możemy wydać na
inne cele, takie jak żywność, zdrowie, rekreacja, kultura, edukacja, odzież, wyposażenie mieszkań.
Tabela 5. Zaległości w opłatach za mieszkanie w 2005 roku11

Wyszczególnienie

Osób

Udział zadłużenia
w ogólnych opłatach %

Ogółem

1,6 mln

Spółdzielnia mieszkaniowa

1048 tys.

64,4

Gmina (mieszkania komunalne)

488 tys.

80,8

Zakłady pracy

55 tys.

77

Skarb państwa

32 tys.

76,8

TBS

14 tys.

55,7

Pozostali dysponenci

1 tys.

91,8
Źródło: opracowanie własne.

9

10
11

Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników budżetów gospodarstw
domowych, Główny Urząd Statystyczny.
Informacje i komunikaty nr 6, Warszawa 15 czerwca 2007, s. 12.
Ibidem, s. 12.
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Analizując zaległości czynszowe, widzimy, że procentowy udział zadłużenia
w ogólnych opłatach jest najmniejszy w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem
TBS, który posiada nowe zasoby mieszkaniowe i swoją działalność rozpoczął
dopiero w 1999 roku. Utrzymanie tak małych zaległości w porównaniu do innych
właścicieli mieszkań było spowodowane wprowadzeniem wszelkiego rodzaju
innowacji, co uważa się za normę zdrowej gospodarki. Poprzez wprowadzenie
innowacji podnosi się bowiem potencjał technologiczny oraz zmniejsza się koszty
utrzymania mieszkań12.
Tabela 6. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w latach 2003-200613
Wyszczególnienie

2003 rok

2004 rok

2005 rok

2006 rok

Inwestycje w ochronie środowiska
(środki trwałe) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

134,61 zł

139,8 zł

156,87 zł

180,37 zł

Nakłady na inwestycje ogółem
(środki trwałe) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2902 zł

3155 zł

3 434,00 zł

4062 zł

Źródło: opracowanie własne.

W celu dostosowania się do przepisów UE zwiększa się nakłady na inwestycje.
Nakłady te są coraz większe, dzięki czemu korzysta na tym środowisko naturalne
oraz społeczeństwo.
Tabela 7. Realizacja prac termomodernizacyjnych prowadzonych
przez administracje budynków mieszkalnych14
Wyszczególnienie

Spółdzielnie mieszkaniowe

Zasoby gminy

12
13
14

2003 rok

2005 rok

Ocieplenie budynku

249308

297776

Centralne ogrzewanie

2712

2685

Ciepła woda użytkowa

5506

15490

Ocieplenie budynku

0

94

Centralne ogrzewanie

0

77

Ciepła woda użytkowa

0

9

J. Penc, Strategie zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 64.
GUS.
Ibidem.
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Wyszczególnienie

Wspólnoty mieszkaniowe

Towarzystwa budownictwa
społecznego

Zasoby Skarbu Państwa

Zasoby zakładów pracy

Zasoby pozostałych podmiotów

2003 rok

2005 rok

Ocieplenie budynku

71610

175169

Centralne ogrzewanie

3058

7666

Ciepła woda użytkowa

1060

5821

Ocieplenie budynku

321

774

Centralne ogrzewanie

117

766

Ciepła woda użytkowa

83

17

Ocieplenie budynku

1230

1554

Centralne ogrzewanie

28

622

Ciepła woda użytkowa

21

96

Ocieplenie budynku

1684

1633

Centralne ogrzewanie

1095

817

Ciepła woda użytkowa

757

195

Ocieplenie budynku

46

0

Centralne ogrzewanie

287

1

Ciepła woda użytkowa

37

0

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej inwestycji w zakresie prac termomodernizacyjnych realizują spółdzielnie mieszkaniowe, co powoduje, że budynki stają się coraz piękniejsze, członkowie płacą za energię cieplną coraz mniej. Dzięki takim działaniom coraz więcej
mieszkańców budynków wielorodzinnych jest zainteresowanych administrowaniem przez spółdzielnię mieszkaniową.
Podsumowanie
Rolą zarządów spółdzielni mieszkaniowych jest aktywne zarządzanie posiadanym majątkiem. Ustawy, jakie zostały wprowadzone w ostatnim okresie (Ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 roku oraz wcześniejsza
Ustawa z 1994 roku o własności lokali) zapoczątkowały zmiany na rynku mieszkaniowym. Zarządy spółdzielni mieszkaniowych będą nie tylko zajmować się
administrowaniem własnymi zasobami mieszkaniowymi, ale także przyjmować
w administrację inne zasoby. Jednym ze sposobów zwiększenia konkurencji w ad-
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ministrowaniu mieszkań jest prowadzenie prac termomodernizacyjnych. Poprzez
prowadzenie intensywnych prac w bardzo szybkim czasie znacząco zmniejszamy
koszty utrzymania mieszkań.
W Polsce, w okresie gospodarki centralnie planowanej, zużycie ciepła w przeliczeniu na jednego mieszkańca było stosunkowo wysokie. Obecnie podejmuje się
liczne działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania. Jednym z nich jest
termomodernizacja budynków mieszkalnych. Świadomość, iż ponosi się opłaty za
ciepło faktycznie zużyte, motywuje do oszczędzania. Warunkiem maksymalizacji korzyści z tego tytułu jest ocieplenie budynków, w których zainstalowane są
liczniki ciepła i podzielniki kosztów energii cieplej w mieszkaniu. Realizacja tego
zadania jest poważnym wyzwaniem stawianym zarządcom. Większość budynków
mieszkalnych w Polsce wymaga bowiem gruntownej modernizacji. Zarządca powinien stale dbać o dobry stan techniczny i estetyczny nieruchomości, wprowadzać
udogodnienia dla najemców, zapewnić odpowiednie warunki stanowiące o bezpieczeństwie i bezawaryjnej eksploatacji nieruchomości. Zarządca musi na bieżąco
śledzić procesy zachodzące na rynku nieruchomości, identyﬁkować tendencje
rynkowe, ceny najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych, relacje pomiędzy
podażą i popytem na oferowane usługi w administrowaniu nieruchomości.
Zarządy spółdzielni mieszkaniowych, które będą zmniejszać koszty utrzymania mieszkań, będą dużą konkurencją na rynku mieszkaniowym. Zmieniające
się uwarunkowania prawne w spółdzielczości mieszkaniowej nie tylko zahamują
odpływ członków ze spółdzielni, a wręcz przeciwnie – inni właściciele mieszkań
będą zainteresowani powierzeniem swoich zasobów mieszkaniowych w administrowanie przez spółdzielnie. Spółdzielnie mieszkaniowe są traktowane jako
specjaliści w administrowaniu mieszkaniami. Administrowanie przez spółdzielnie
jest konkurencyjne wobec usług oferowanych przez inne podmioty. Przede wszystkim cenowo, ale też często pod względem fachowości i kompleksowości usług.
Spółdzielnia mieszkaniowa ma kadrę doświadczoną, licencjonowanych zarządców,
i dobrze zna problemy związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, pełną
obsługą księgową, prawną, czego nie zawsze można oczekiwać od ﬁrmy prywatnej.
Konkurencja na rynku mieszkaniowym jest coraz większa. Przetrwają tylko te
podmioty, które wypracują sobie dobrą opinię w zarządzaniu nieruchomościami
z uwagi na to, iż wymagania i oczekiwania właścicieli mieszkań są duże.
Prace termomodernizacyjne powodują znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań i poprawę estetyki budynku. Realizacja prac termomodernizacyjnych jest atutem zarządu spółdzielni w konkurencji z innymi administratorami.
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Zasoby spółdzielcze są największe, wyposażone we wszystkie media. To w nich
jest najwięcej realizowanych prac termomodernizacyjnych (opomiarowanie, ocieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej), dzięki którym
są najniższe opłaty ponoszone na utrzymanie mieszkań, najmniejsze zaległości
czynszowe w stosunku do ogólnych opłat. Poprzez wprowadzanie kolejnych innowacji w spółdzielni podnosi się potencjał technologiczny i zmniejsza się koszty
utrzymania mieszkań.

THERMOMODERNIZATION AS A FACTOR IMPROVING
THE COMPETITIVE POSITION OF THE HOUSING
CO-OPERATIVEON THE LABOUR MARKET

Summary
In Poland at the time of the centrally planned economy the heat consumption
per one tenant seemed relatively high. Therefore, numerous measures aiming at a more economical use of heat have been taken recently. One of them
is the idea of thermomodernization of apartment buildings. Unquestionably,
paying high heat-rate motivates one to spare. The maximization of proﬁts
gained from sparing on heat is possible only when buildings are warmed
and ﬂats are equipped with heat counters together with thermal energy cost
divisors. It cannot be denied then that the majority of dwelling-houses need
to be renovated. Thus, administrators of apartment buildings must meet
a serious challenge of modernization. What is more, the permanent care of
the technical condition as well as the aesthetical state are among many of
the householders’ duties. The introduction of facilities for tenants together
with the assurance about security and failure-free exploitation constitute the
administrators’ obligations as well. Furthermore, they ought to follow current
processes on the real estate market, identify market tendencies and know hires
of the living room and the usable area. Moreover, the knowledge of the relation between supply and demand for the services in property administration
appears vital as well.
Translated by Jan Kaczmarczyk

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Bogusław Kaczmarek

ZARYS METODYKI INICJOWANIA I TWORZENIA
ALIANSÓW STRATEGICZNYCH – CZĘŚĆ II

Drugi z modeli – model Y, to propozycja autora niniejszej pracy. Może ona
stanowić rozszerzenie i uzupełnienie modelu X, ponieważ akcentowane są w niej
inne problemy, choćby takie, jak: różnorodność opcji porozumień aliansowych,
ocena, kontrola, zmiany organizacyjne, a przede wszystkim zadania składające się
na poszczególne fazy procesu tworzenia i funkcjonowania aliansu. W modelu Y
przewiduje się cztery etapy inicjowania i tworzenia aliansu (zob. tab. nr 1)
Faza projektowania jest najważniejsza, gdyż wyznacza kierunek i strukturę
dalszych faz przy tworzeniu porozumień aliansowych. Winna się ona składać
z czterech zadań.
Zadanie pierwsze to utworzenie mocnej, konkurencyjnej siły z aliansu. Istota
tego zadania polega na tym, że jeżeli zamierzamy utworzyć alians strategiczny, to
z założenia powinniśmy dążyć do stworzenia możliwie najlepszego i najsilniejszego porozumienia przedsiębiorstw w danych warunkach na rynku. Projektując
alians, nie należy szukać partnerów tylko chętnych do wejścia w porozumienie
aliansowe. Ma to być porozumienie najlepsze z możliwych, tworzące znaczącą
siłę na rynku. Oznacza to, że partnerzy porozumienia aliansowego powinni:
1. W zakresie produkcji być na tyle silni, aby uzyskać określoną skalę produkcji i skierować ją na określone regiony i segmenty rynku.
2. Mieć mocną sieć handlową (z bazami zaopatrzenia), dobrze dostosowaną
do kanałów sprzedaży i dystrybucji na danym rynku.
3. Współdziałać ze sobą w elementach czy komponentach będących przedmiotem porozumienia aliansowego.

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
III. PROBLEMY WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

318

4. Być na tyle silni ﬁnansowo, aby inwestować w produkcję, marketing, badanie
i rozwój, polepszając tym samym strukturę produkcji, sprzedaży, usług oraz
wyniki ekonomiczno-ﬁnansowe (wzrost wydajności pracy, obniżka kosztów).
Tabela 1. Specyfika procesu inicjowania i tworzenia współdziałania przedsiębiorstw
na przykładzie aliansów
Zadania aliansów
Faza projektowania

Faza negocjowania

Faza realizowania

Faza oceny i zmian organizacyjnych

1. Pomysł na utworzenie 1. Rozwijanie strategii
1. Realizacja planowanych 1. Stała ocena funkcjonomocnej – konkurenaliansu z punktu
celów ekonomicznowania porozumienia
cyjnej w stosunku do
widzenia wspólnika
finansowych porozualiansowego
innych siły rynkowej
(wspólników)
mienia aliansowego
2. Gdy trzeba, redefinio2. Wykorzystanie różnych 2. Wspólne wyjaśnianie
2. Określenie roli naczelwanie celów i zasad
opcji i zakresów porozu- konfliktów celem
nego kierownictwa
porozumienia oraz
mień aliansowych
znalezienia satysfakcjow realizacji planowanych przeprowadzanie zmian
3. Jednoczesne umacnianującego partnerów
celów aliansu
w tym obszarze
nie pozycji na rynku
rozwiązania
i rozwój technologii produkowanych wyrobów
4. Prowadzenie równolegle strategii aliansu
i strategii partnerów

Źródło: opracowanie własne.

Inaczej mówiąc, tylko tacy partnerzy, którzy spełniają wymienione kryteria,
winni stanowić podstawę porozumienia aliansowego.
Zadanie drugie polega na wykorzystaniu zakresu rozwiązań (opcji) w ramach
porozumienia aliansowego. Ilustracją różnych możliwości rozwiązań (opcji) w ramach porozumień aliansowych jest tab. nr 21.
Informacje zawarte w tab. 2 wskazują jednoznacznie, że zarówno zakres porozumień aliansowych, jak i różnorodność opcji (możliwości skoncentrowania się
na określonym współdziałaniu partnerów aliansu) to istna „szachownica” czy też
„równanie z wieloma niewiadomymi”. Praktyczna przydatność tych informacji polega przede wszystkim na pokazaniu owych możliwości. Natomiast najważniejszy
jest wybór: jaki zakres i jaka opcja? Jednak na to nie ma już prostych rozwiązań
ani procedur, nawet o charakterze matematyczno-ekonometrycznym.
1

Dane do tabeli zaczerpnięto z badań własnych autora, jak i pracy E. Kubasika i H. Lautenschlagera Forming Succesful Strategic Alliances in High-Techn. Business, The Free Press, New
York 1999.
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Tabela 2. Możliwości opcji porozumień aliansowych
Różnorodność opcji
w porozumieniach aliansowych

Zakres porozumień aliansowych
a

b

c

d

e

f

g

h

Dotychczasowy biznes partnerów aliansu

x

x

x

x

x

Sprzedaż

x

x

x

x

Produkcja

x

x

Rozwój

x

x

Zmiana produktu

x

x

x

x

Licencja produkcyjna

x

Porozumienie technologiczne

x

x

x

Rozwój licencji

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Objaśnienia: a – rozwój rynków nowego produktu, b – dzielenie ryzyka,
c – dzielenie kosztów rozwoju, d – przejmowanie technologii produktu,
e – powiększanie wykorzystywania zdolności produkcyjnych,
f – wykorzystywanie ekonomiki skali, g – wypełnianie deficytu linii produkcyjnych,
h – wchodzenie na nowe rynki.
Źródło: opracowanie własne.

Zadanie trzecie polega na rozliczeniach ﬁnansowych pomiędzy partnerami za
„wzajemne udostępnienie” np. rynku, sieci czy technologii. Istotą aliansu jest na
ogół reguła „coś za coś”, np. wymiana rynku na technologię, technologii na sieć
itp., czyli wzajemne uzupełnianie się partnerów w tym, w czym każdy z osobna
jest najlepszy, i stworzenie na tej podstawie siły rynkowej.
Podstawą tych rozliczeń są oczywiście pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyrobów, towarów czy usług. Jednak partnerzy aliansu nie tylko rozdysponowują
uzyskane środki ﬁnansowe między siebie, ale również je wydatkują, np. dzielą
między siebie koszty badań i rozwoju, inwestują wspólnie na zasadzie „pół na pół”
w określony produkt itd. Alians zatem to przede wszystkim sposób na wzajemne
uzupełnianie się partnerów, wzajemną pomoc, co pozwala na osiąganie czegoś
wspólnie bądź ochronę czy zabezpieczenie się przed czymś (np. konkurencją
innych ﬁrm).
Zadanie czwarte polega na prowadzeniu równolegle dwu strategii: strategii aliansu i strategii partnerów jako samodzielnych ﬁrm. Partnerzy aliansu to
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samodzielne podmioty gospodarcze, mające i realizujące własną wypracowaną
strategię funkcjonowania i rozwoju, a tylko w tej części, która dotyczy porozumień
i współdziałania z partnerem aliansowym, realizują wspólną strategię aliansu, i na
tym polega ta „równoległość” strategii.
Faza negocjowania składać się powinna z dwu zadań: budowania i rozwijania
strategii aliansu z punktu widzenia partnera oraz wspólnego wyjaśniania różnego
rodzaju konﬂiktów i nieporozumień, nieuniknionych – jak w każdym działaniu zespołowym, oraz znajdowania wyważonych rozwiązań. Obydwa zadania są ogromnej wagi, ale muszą być one zrealizowane, aby alians w ogóle funkcjonował.
Warunkiem bowiem tworzenia i funkcjonowania aliansu jest to, by negocjowana czy wynegocjowana ogólna strategia nie była jednostronna, tzn. powinna
uwzględniać zarówno potrzeby, jak i możliwości obu lub wszystkich partnerów.
Gdy jest inaczej, porozumienie aliansowe nie jest możliwe lub nie jest do końca
sprecyzowane. Oznacza to, że któryś z partnerów, a właściwie jego pozycja i rola
w aliansie, jest nie do końca określona, a tym samym i przyszłe korzyści wynikające z aliansu także nie są precyzyjnie wyartykułowane. Jak piszą E. Kubasik
i H. Lautenschlager, „tylko zrozumienie potrzeb wspólnika [partnera – B.K.]
prowadzi do interesujących propozycji gospodarczych i unikania tych propozycji,
które brzmią jak zwyczajne prośby o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów wspólnika”2.
Faza negocjacji ma to do siebie, że jest w niej pora i miejsce do zgłaszania
i wyjaśniania różnego rodzaju problemów, konﬂiktów i nieporozumień związanych
z tworzeniem aliansu. Jedyna racjonalna wytyczna w tym względzie powinna
polegać nie na tym, aby owych sytuacji spornych unikać (bo prawdopodobnie nie
jest to możliwe), lecz na tym, aby problemów (konﬂiktów, nieporozumień) nie
unikać, ale zgłaszać je wcześniej, dyskutować, wyjaśniać tak długo, aż w toku negocjacji wypracowane zostanie rozwiązanie satysfakcjonujące strony porozumienia
aliansowego. Nie można na tym etapie „przełożyć” sprawy na później, „odłożyć”
problemu, „pozostawić go bez rozwiązania”, bo to oznacza samoczynne narastanie
sytuacji problemowej (konﬂiktowej), prowadzące w rezultacie do niezadowolenia
któregoś z partnerów porozumienia aliansowego, a od tego już tylko krok do
podważenia idei współdziałania partnerów.
Obydwie fazy łącznie, tzn. faza projektowania i negocjowania, winny zakończyć się przygotowaniem i podpisaniem pełnego projektu zasad funkcjonowania
aliansu, zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicznej.
2

Ibidem, s. 61.
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Faza realizacji. Obydwa zadania w fazie realizacji, tj. zrealizowanie planowanych celów ekonomiczno-ﬁnansowych porozumienia i rola, jaką ma do spełnienia
naczelne kierownictwo w aliansie, nakładają się na siebie i wzajemnie warunkują.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pełne zrealizowanie owych celów to kluczowe,
najtrudniejsze zadanie aliansu w fazie realizacji. Zadanie to jest tym ważniejsze,
że musi być zrealizowane w określonym czasie. Tylko to uwiarygodnia na bieżąco
ideę i słuszność aliansu oraz stwarza podstawy do jasnych perspektyw na przyszłość. To jest ten „atut” aliansu, którego niczym innym zastąpić się nie da. Jeżeli
bowiem nawet najlepiej pomyślane i zaprojektowane porozumienia aliansowe,
zarówno od strony metodycznej, jak i ekonomiczno-organizacyjno-prawnej, nie
osiągają sukcesu ekonomicznego, to nie ma szans na dalsze wspólne współdziałanie partnerów na rynku. Jednocześnie ten warunek jest uzależniony (i tu jest to
nakładanie się obydwu zadań w fazie realizacji) od sprawnego działania i funkcjonowania kadry kierowniczej zarówno na poziomie top management, jak i ﬁrst
line management. Szczególnie zaś bardzo dobrzy koordynatorzy i „orędownicy”
porozumienia na poziomie top management wśród partnerów aliansu są absolutnie
niezbędni, choćby z uwagi na potrzebę stałego kontaktu, stałej oceny, ciągłego
„monitorowania” funkcjonowania porozumienia i podejmowania na tej podstawie
różnych decyzji. Sprawne kierownictwo, szczególnie na poziomie top management,
to najlepszy sposób na sukces aliansu.
Faza zmian. Porozumienie aliansowe nie jest „ustanowione w betonie”, stale
i raz na zawsze. Jeżeli ma ono przeżyć i przynosić zyski partnerom, musi być
w stanie poradzić sobie ze zmianą i zaakceptować zmianę dla niej samej. Może
ona bowiem przyczynić się do wzmocnienia i rozwinięcia zadań przyjętych przez
partnerów porozumienia. Jednak zmiana jest zawsze tylko ewentualnością, dokonywaną wtedy, kiedy wynika ona z oceny i analizy działania aliansu3.
Zatem pierwszym zadaniem fazy zmian jest ocena funkcjonowania porozumienia aliansowego. Co wchodzi w skład takiej oceny, czy co powinno wchodzić
w skład takiej oceny? Można powiedzieć, że wszystkie elementy składowe funkcjonowania porozumienia, z tym że jedne elementy są bardziej ważne, inne mniej.
Wydaje się, że do tych najważniejszych elementów funkcjonowania porozumienia
aliansowego, które powinny być stale oceniane, można zaliczyć:
3

Z badań McKinseya wynika, że z 49 aliansów w triadzie: USA, Europa, Japonia, 30 miało
problemy w okresie pierwszych trzech lat, spośród których 19 dokonało istotnych zmian
rozszerzających zasięg działania. Por. V. Bery, T. Bowers, Rebuilding an Alliance, London
1992, s. 67.
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rezultaty ekonomiczne aliansu,
produkt, wyrób, usługę, technologie produktu wyrobu i ich ewolucję,
udział w danym rynku,
elastyczność struktur organizacyjnych, rozumianych jako narzędzie zarządzania, jako sposób komunikowania się zewnętrznego i wewnętrznego,
– kanały porozumiewania się z partnerem, tzw. „ducha współpracy partnerów”,
– stopień realizacji wizji (planów) rozwoju,
– sygnały płynące z rynku (od głównych klientów, dostawców, kooperantów).
Inaczej mówiąc, stała ocena porozumienia aliansowego to poszukiwanie
i znajdowanie przez kadrę zarządzającą zadowalającej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy de facto porozumienie aliansowe to najlepszy sposób na osiągnięcie
celów strategicznych przez partnerów aliansu?
2. Jak realizowane są cele bieżące?
3. Co lub kto powoduje, że alians jako całość jest nieefektywny, czy też nie
przynosi korzyści partnerom?
4. Czy partnerzy w stosunku do siebie przejawiają mocną chęć współpracy?
5. Czy alians jest potrzebny obydwu partnerom?
6. Czy alians ma jasne i pomyślne perspektywy rozwoju?
Jeżeli kadra kierownicza porozumienia aliansowego udzieli pozytywnej odpowiedzi na ten zbiór pytań, będzie to oznaczało, że alians funkcjonuje dobrze
i nie trzeba w nim dokonywać istotnych4 zmian o charakterze reorganizacji,
restrukturyzacji czy projektowania porozumienia aliansowego.
Natomiast jeżeli na któreś z pytań padnie odpowiedź negatywna, oznacza
to, że jest powód i potrzeba dokonania zmian. Tym samym przechodzimy do
drugiego zadania fazy zmian organizacyjnych, które polega na rozwijaniu opcji
przeprojektowania porozumienia aliansowego.
W zadaniu tym nie chodzi bynajmniej o renegocjację kontraktu aliansowego
(chociaż nie można tego wykluczyć), ale przy wykorzystaniu treści porozumienia
aliansowego celem winno być dokonanie restrukturyzacji (częściowej lub całościowej) i na tej podstawie określenie nowych czy zrestrukturyzowanych opcji
4

Oczywiście chodzi o istotne zmiany, tzn. zmiany polegające na przeproﬁlowaniu celów,
sposobów, metod pracy i współdziałania partnerów aliansu, a nie o zmiany mające charakter prostych usprawnień organizacyjno-technicznych, bo takie zmiany potrzebne są stale
i wciąż, ponieważ bez nich działanie zespołowe, a tym bardziej współdziałanie, słabnie.
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porozumienia. Podstawową kwestią w tym względzie jest stanowisko partnera,
tzn. czy partner dostrzega i zgadza się na pewien rodzaj (głębokość, zasięg) zmian
o charakterze restrukturyzacji, czy też zmian innego rodzaju.
W jaki sposób organizacyjnie tego dokonać? Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli wskazanych
przez partnerów aliansu. Zespół taki może z kolei korzystać z rad i uwag naukowców, komisji, ekspertów przemysłowych, konsultantów itp. Istotne jest to,
że zadaniem takiego zespołu jest opracowanie, a następnie zaprezentowanie opcji
przeprojektowania aliansu i uzyskanie zgody partnerów na taką decyzję. Podstawowy problem sprawności działania takiego zespołu nie polega na tym, jakie
np. techniki decyzyjne czy techniki rozwiązywania problemów będzie stosował
zespół (oczywiście może wykorzystywać w swojej pracy wszystko to, co uzna za
słuszne i uzasadnione), lecz na tym, jaki klucz (jakie klucze)5 zastosować do udanej
– co jest zasadniczo najważniejsze – restrukturyzacji porozumienia aliansowego.
Spróbujmy wskazać na kilka owych kluczy udanej restrukturyzacji:
1. Działanie zespołu i cała procedura restrukturyzacji musi uwzględniać
utrzymanie i rozwinięcie „ducha współpracy” i równości partnerów, albowiem „papierkiem lakmusowym” porozumień aliansowych jest właśnie
owa dobrowolność działania, a nie stałe odwoływanie się do treści porozumienia aliansowego.
2. Wyraźne eliminowanie opcji nieakceptowanych (co jest oczywiste), ale
i takich, co do których partner zgłasza zastrzeżenia bądź niejasności.
3. Zespół powinien raczej generować pomysły służące budowaniu lepszego
biznesu dla partnerów niż je negocjować.
4. Proponować takie zmiany i reorganizacje, które umacniają przekonanie,
że partnerzy aliansu to najlepszy wybór z możliwych, a alians jako całość
ma szansę wygrywać na danym rynku, jednocześnie zaś być środkiem dla
transferu umiejętności pomiędzy partnerami z korzyścią dla obu stron.
5. Zespół powinien być polem i miejscem do rozwiązywania wszystkich
spraw dotyczących różnych opcji twórczego przeprojektowania porozumienia aliansowego.
Finalnym zadaniem zespołu jest określenie oraz podanie sposobu przeprowadzenia zmian wraz z nakładami i przewidywanymi korzyściami różnych opcji
przeprojektowania funkcjonowania porozumienia aliansowego.
5

Klucz, klucze – to swoista ﬁlozoﬁa i podejście do zmiany możliwej do przyjęcia przez partnerów aliansu.
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Wydaje się, że przedstawiony zarys metodyki inicjowania, tworzenia i funkcjonowania aliansów strategicznych może przyczynić się do zaprojektowania
najlepszej kombinacji współdziałania partnerów na rynku. Najlepszej, tzn. takiej,
która daje możliwości realizacji założonych celów ekonomiczno-ﬁnansowych porozumienia dla obydwu partnerów w określonym czasie oraz możliwość zmiany
w funkcjonowaniu aliansu wtedy, gdy jest to uzasadnione i konieczne.

PRINCIPLES OF STRATEGIC ALLIANCE FOUNDATION INITIATIVE – PART II

Summary
The article refers to the speciﬁcity of initiatives in foundations of strategic
alliances. The core of this text is a proposed theoretical concept of alliance
foundation together with the stages of foundation. The text also contains
recommendations as to the work organization and management in subsequent
stages which together constitute a rational approach.
Translated by Bogusław Kaczmarek

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Cezary Kochalski

ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ANALIZY KOSZTÓW
W PROCESIE KREACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Uwagi ogólne
Analiza kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zmierzającym do maksymalizacji wartości powinna mieć charakter analizy dostrzegającej nie tylko
koszty operacyjne, lecz także koszt zainwestowanego kapitału. Takie podejście
do analizy kosztów w zarządzaniu wartością można uznać za dopasowane do
mierników opisujących tworzenie wartości w przedsiębiorstwie. Zakładanie, że
koszty zainwestowanego kapitału są proporcjonalne względem kosztów operacyjnych (a takie założenie implicite przyjmuje analiza tradycyjna kosztów), nie
sprzyja ich racjonalizacji, co może prowadzić w efekcie do sytuacji, że obiekty
kosztowe uchodzące za kreatorów wartości przedsiębiorstwa, są w rzeczywistości
jej destruktorami.
W opracowaniu autor przedstawia w wymiarze teoretycznym i praktycznym
podejście do analizy kosztów w zarządzaniu wartością, zgodnie z którym analiza kosztów powinna mieć charakter analizy strategicznej, która koncentruje się
zarówno na wartościach (korzyściach) dla klientów, jak i dostrzega koszt zainwestowanego kapitału.
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1. Analiza kosztów w zarządzaniu przez wartość – aspekty teoretyczne1
Przy celu funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego wartości, ujawniają się dwie zasadnicze kwestie do rozwiązania.
Pierwsza dotyczy problemu, jak zarządzać przedsiębiorstwem, aby pomnażać
bogactwo właścicieli, druga zaś, jak mierzyć stopień osiągnięcia celu przez przedsiębiorstwo. Odpowiedzią na pierwszy dylemat, czyli jak zarządzać przedsiębiorstwem w celu pomnażania jego wartości, stała się koncepcja zarządzania przez
wartość (ang. value based management), natomiast na drugi – mierniki kreacji
wartości, na przykład ekonomiczna wartość dodana (ang. economic value addend).
Z punktu widzenia kosztów, value based management można rozumieć jako proces
świadomego i zorganizowanego ponoszenia nakładów, zmierzający do maksymalizowania wartości przedsiębiorstwa. Z kolei economic value addend należy
postrzegać jako miernik okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa, ze
świadomością, że nie jest to jedyny taki miernik, a także z przeświadczeniem, że
jest to odmiana znanego od dawna dochodu rezydualnego Marshalla.
Koszty w przedsiębiorstwie powinny być tak ponoszone, aby wartość przedsiębiorstwa wzrastała bardziej aniżeli w sytuacji, gdyby były one ponoszone w inny
sposób lub przez inne przedsiębiorstwo. W zarządzaniu przez wartość ponoszenie
kosztów powinno opierać się na wynikach analizy strategicznej kosztów oraz
uwzględniać koszty kapitału.
Konieczność przeprowadzania analizy strategicznej kosztów w zarządzaniu
przez wartość wymaga innego spojrzenia na analizę kosztów aniżeli to, które jest
jeszcze obecnie dominujące. Dotychczasowe podejście do analizy kosztów, nazwijmy je tradycyjnym, nie spełnia oczekiwań zarządzania przez wartość, ponieważ
nie dostarcza wystarczających informacji o kształtowaniu się kosztów w takich
przekrojach, które mogłyby być użyteczne przy formułowaniu i realizacji strategii
nakierowanych na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Głównym mankamentem
analizy tradycyjnej kosztów jest brak wystarczającego odniesienia do kosztów korzyści (wartości) dostarczanych dla klientów. A to przecież klienci w bezpośredni
i decydujący sposób rozstrzygają o wartości przedsiębiorstwa.
Czy przedsiębiorstwo bez klientów jest wiele warte? Odpowiedź przecząca na
tak postawione pytanie wydaje się na tyle oczywista, że aż może dziwić, dlaczego
1

Fundamenty teoretyczne analizy kosztów w zarządzaniu przez wartość można znaleźć
w pracy: C. Kochalski, Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
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dominuje przekonanie, że punktem wyjścia w analizie kosztów powinny stanowić
wielkość i struktura produkcji, a nie korzyści (wartości) dostarczane klientom 2.
Koncentracja na klientach w analizie kosztów opiera się na przekonaniu, że
tylko wtedy przedsiębiorstwo będzie w stanie na coraz bardziej konkurencyjnym
rynku pokryć koszt kapitału (co z kolei jest absolutnie konieczne dla pomnażania
wartości przedsiębiorstwa). Wartość przedsiębiorstwa wzrasta bowiem, kiedy zaspokajanie oczekiwań klientów w zakresie dostarczanych dóbr i usług zapewnia
taką stopę zwrotu dawcom kapitału, która nie będzie niższa od przeciętnych na
rynku przy danym poziomie ryzyka. Niezapewnienie dawcom kapitału oczekiwanej stopy zwrotu może skutkować wycofaniem kapitału, a w konsekwencji utratą
wartości przedsiębiorstwa.
O tym, jakie są oczekiwania dawców kapitału co do zapłaty za powierzony
kapitał, a z punktu widzenia zarządzających, jaki jest koszt kapitału, rozstrzyga
z pewnością wiele czynników. Pierwszoplanowe znaczenie ma jednak ryzyko
towarzyszące działalności przedsiębiorstwa. Co ważne, koszt kapitału nie jest
kategorią, która ma charakter historyczny. Jest to natomiast koszt będący następstwem antycypacji przyszłości. Można uznać, że jeżeli potencjał przedsiębiorstwa
do zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów w przyszłości rośnie, to poziom
ryzyka towarzyszącego przedsiębiorstwu spada, a koszt kapitału maleje.
2. Analiza kosztów w zarządzaniu przez wartość – studium przypadku
2.1. Źródła informacji

Przeprowadzenie analizy kosztów w zarządzaniu przez wartość wymaga dysponowania niezbędnymi materiałami źródłowymi, wśród których na pierwszy
plan wysuwa się sprawozdanie ﬁnansowe, a zwłaszcza bilans i rachunek zysków
i strat. Bilans oraz rachunek zysków i strat rozpatrywanego przedsiębiorstwa
zawarto w tabelach 1 i 2.
Przychody ze sprzedaży realizowano w rozpatrywanym przedsiębiorstwie
w związku ze sprzedażą produktów trzem grupom klientów A, B i C (klient
A – 15 000 000 zł, klient B – 7 950 000 zł, klient C – 10 050 000 zł). Koszty bezpośrednie przypadające na poszczególnych klientów kształtowały się następująco:
klient A – 9 900 000 zł, klient B – 3 100 000 zł, klient C – 4 000 000 zł.
2

Por. C. Kochalski, Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
przemysłowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 78.
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Tabela 1. Bilans rozpatrywanego przedsiębiorstwa na dzień 31.12.2007 (w tys. zł)
I. AKTYWA TRWAŁE
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

6500000
5000000
1000000
250000
250000

II. AKTYWA OBROTOWE

5500000

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
AKTYWA OGÓŁEM

1500000
3000000
1000000

I. KAPITAŁ WŁASNY
1. Kapitał podstawowy
2. Kapitał zapasowy
3. Pozostałe kapitały
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych

6450000
3500000
2500000
100000
200000

5. Zysk (strata) netto

150000

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe

12000000

PASYWA OGÓŁEM

5550000
1000000
2000000
2550000
12000000

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Rachunek zysków i strat rozpatrywanego przedsiębiorstwa
za rok 2007 (w tys. zł)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym:
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym koszty bezpośrednie 17000000 zł
III. Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
VI. Przychody finansowe
VII. Koszty finansowe
VIII. Zysk (strata) brutto
IX. Podatek dochodowy
X. Zysk (strata) netto

33000000
23000000
5000000
4000000
1000000
800000
200000
50000
150000
Źródło: opracowanie własne.

Analiza kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość winna opierać się na informacjach pochodzących z rachunku kosztów, najlepiej z rachunku
kosztów działań (ang. activity based costing), a to oznacza, że niezbędne jest posiadanie informacji o działaniach (ang. activities) realizowanych w przedsiębiorstwie
oraz o czynnikach wpływających na poziom poszczególnych działań (ang. cost
drivers), które są podejmowane na dostarczanie korzyści (wartości) dla klientów.
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Tabela 3. Koszty pośrednie działań (w tys. zł)
Działania

Kwota (w zł)

Kontakt z klientami
Przygotowanie zamówień
Fakturowanie i płatności
Rozliczanie należności
Planowanie produkcji
Techniczne przygotowanie produkcji
Zaopatrzenie w materiały
Kontrola jakości
Zarządzanie produkcją
Magazynowanie wyrobów gotowych
Pakowanie i wysyłka wyrobów gotowych
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Suma kosztów pośrednich

2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
2 000 000
15 000 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z ewidencji rozpatrywanego przedsiębiorstwa.

Tabela 4. Czynniki wpływające na poziom działań
Działania

Nośniki kosztów działań

Klient A Klient B Klient C

Kontakt z klientami

Liczba wizyt u klienta

25

20

115

Przygotowanie zamówień

Liczba zamówień

10

12

17

Fakturowanie i płatności

Liczba faktur

20

15

18

Rozliczanie należności

Liczba wpłat

10

5

7

Planowanie produkcji

Liczba cykli produkcyjnych

5

6

4

Techniczne przygotowanie
produkcji

Liczba serii produkcyjnych

12

10

16

Zaopatrzenie w materiały

Liczba dostaw

4

6

8

Kontrola jakości

Liczba czynności kontrolnych

16

20

15

Zarządzanie produkcją

Liczba mh na jednostkę

2

1,5

1

Magazynowanie wyrobów
gotowych

Powierzchnia magazynowa
w m2

3000

3000

4000

Pakowanie i wysyłka wyrobów
gotowych

Liczba partii

10

12

15

500

250

300

Zarządzanie przedsiębiorstwem Wielkość produkcji i sprzedaży

Źródło: opracowano na podstawie danych z ewidencji rozpatrywanego przedsiębiorstwa.
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Działania realizowane w rozpatrywanym przedsiębiorstwie i odpowiadające
im koszty pośrednie zademonstrowano w tabeli 3, natomiast czynniki wpływające
na poziom poszczególnych działań w tabeli 4.
2.2. Ustalenie kosztu zainwestowanego kapitału

Przyjmując ekonomiczną wartość dodaną za miernik dostatecznie spełniający
oczekiwania value based management, który opisuje tworzenie wartości oraz weryﬁkuje jakość ponoszenia kosztów w przedsiębiorstwie, trzeba ustalić najpierw
wysokość kosztu zainwestowanego kapitału. Ustalenie kosztu kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo jest niezbędne z dwóch powodów. Pierwszym,
zupełnie zasadniczym, jest rozstrzygnięcie, czy warto w ogóle przeprowadzać
analizę kosztów z uwzględnieniem kosztu zainwestowanego kapitału. Jeżeli okazałoby się, że koszt kapitału stanowi niewielki udział w kosztach całkowitych
rozumianych jako suma kosztów operacyjnych oraz kapitału, to przeprowadzanie
analizy kosztów w kontekście tworzenia ekonomicznej wartości dodanej nie miałoby wystarczającego uzasadnienia. Można przyjąć, że udział kosztów kapitału
w kosztach całkowitych na poziomie przekraczającym 5% stanowi wystarczającą
przesłankę do zajmowania się analizą kosztów tworzenia wartości przedsiębiorstwa w kontekście EVA.
Drugim powodem ustalania kosztu zainwestowanego kapitału w przedsiębiorstwo jest określenie minimalnego poziomu zyskowności operacyjnej klientów jako
obiektów kosztowych dla kreacji wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo
nie jest w stanie wygenerować zysku operacyjnego na poziomie zapewniającym
pokrycie kosztu zainwestowanego kapitału z danego obiektu kosztowego, to ten
obiekt kosztowy destrukcyjnie wpływa na wartość przedsiębiorstwa.
Wzór na obliczenie kosztu zainwestowanego kapitału, zwłaszcza dla dużych
przedsiębiorstw i spółek giełdowych, jest następujący:

gdzie:
WACC – średnioważony koszt kapitału,
K
– kapitał zainwestowany na początek okresu.
Kapitał zainwestowany należy rozumieć jako ogół środków zainwestowanych
w przedsiębiorstwo. Średnioważony koszt kapitału zależy natomiast od wielu
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czynników, chociażby takich, jak poziom stóp procentowych, ryzyko biznesowe,
struktura ﬁnansowania oraz oczekiwania odbiorców.
Średnioważony koszt kapitału można ustalić następująco:

gdzie:
kko
kkw
T
uko
ukw

– koszt kapitału obcego,
– koszt kapitału własnego,
– stopa podatkowa,
– udział kapitału obcego oprocentowanego w kapitale zainwestowanym,
– udział kapitału własnego w kapitale zainwestowanym.

Ustalenie wysokości kształtowania się kosztu kapitału własnego może dokonywać się na wiele sposobów. Jednym z nich jest model wyceny aktywów
kapitałowych (ang. capital assets pricing model – CAPM), który jest już dobrze
znany w polskich realiach i dobrze opisany w literaturze przedmiotu. Nie wdając
się w szczegółowe dywagacje na ten temat, warto jedynie podkreślić, że koszt
kapitału własnego zależy od dwóch czynników. Są to: stopa zwrotu z inwestycji
wolnej od ryzyka oraz premia za ryzyko.
Stopa zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka może wynikać na przykład z oprocentowania długoterminowych rządowych papierów wartościowych, natomiast
premia za ryzyko, jak sama nazwa wskazuje, zależy od ryzyka towarzyszącego
przedsiębiorstwu. Im wyższe ryzyko towarzyszy działalności przedsiębiorstwa,
tym wyższa występuje premia za ryzyko.
Ustalenie wysokości premii za ryzyko nie jest przedsięwzięciem łatwym,
a nawet więcej, jest przedsięwzięciem dość subiektywnym i nierzadko opiera się
na „wyczuciu inwestora”, które wynika przede wszystkim z jego doświadczenia.
Przy określaniu premii za ryzyko korzysta się również z sugestii wyspecjalizowanych ﬁrm doradczych, które podpowiadają, jakie ryzyko inwestycyjne towarzyszy
działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiele zmiennych, takich jak kraj,
branża, wielkość przedsiębiorstwa itp. Należy mieć jednak świadomość subiektywności tych propozycji.
Koszt kapitału obcego wynika z kolei z relacji odsetek zapłaconych do średniego stanu kapitału obcego oprocentowanego. Co ważne, do ustalenia średniowa-
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żonego kosztu kapitału należałoby wziąć efektywny koszt kapitału obcego, czyli
skorygować koszt kapitału obcego o efektywną stopę podatkową.
W rozpatrywanym przedsiębiorstwie wysokość zainwestowanego kapitału
odczytano z bilansu, przyjmując, że jest on równy różnicy pomiędzy aktywami
ogółem a wielkością kapitału nieoprocentowanego. Za kapitał nieoprocentowany
przyjęto zobowiązania krótkoterminowe. Wartość zainwestowanego kapitału
ustalono następująco:
Aktywa razem: 12 000 000 zł
minus
Zobowiązania krótkoterminowe: 2 550 000 zł
Kapitał zainwestowany 9 450 000 zł

W kapitale zainwestowanym udział kapitału własnego wynosił 68,25%, co
wynika z obliczenia: (6 450 000 zł × 100) / 9 450 000 zł, natomiast kapitału obcego
31,75%, co obliczono następująco: (3 000 000 zł × 100) / 9 450 000 zł.
Oszacowania średnioważonego kosztu kapitału dokonano w tabeli 5.
Tabela 5. Średnioważony koszt kapitału i jego komponenty3
Wyszczególnienie
Koszt kapitału własnego
Efektywny koszt kapitału obcego
Udział kapitału własnego w kapitale zainwestowanym
Udział kapitału obcego w kapitale zainwestowanym
WACC

20%
20%
68,25%
31,75%
20%

Źródło: opracowanie własne.

3

Ustalając koszt kapitału własnego, przyjęto w rozpatrywanym przedsiębiorstwie premię za
ryzyko w wysokości 15%, czyli założono, że towarzyszy przedsiębiorstwu bardzo duże ryzyko inwestycyjne. Przyjęto ponadto, że rentowność – 52 tyg. bonów skarbowych wynosiła
5%, zaś współczynnik beta uznano za neutralny, czyli wynoszący 1. Przy ustalaniu efektywnego kosztu kapitału obcego przyjęto, że koszt kapitału obcego wynosił 26,67%, co wynika
z obliczenia (800 000 × 100) / 3 000 000 zł, który następnie skorygowano o efektywną stopę
podatkową wynoszącą 25%.
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Znając średnioważony koszt kapitału oraz wartość zainwestowanego kapitału,
możliwe jest ustalenie kosztu kapitału do pokrycia przez poszczególne obiekty
kosztowe w przedsiębiorstwie. W przykładzie przedstawia się on następująco:

Udział kosztów kapitału w kosztach ogółem można ustalić na podstawie
poniższego wzoru:

gdzie:
TK – koszty ogółem będące sumą: kosztów wytworzenia, kosztów ogólnego
zarządu, kosztów sprzedaży oraz kosztów kapitału.
Koszty ogółem w rozpatrywanym przedsiębiorstwie wynosiły 33 890 000 zł
(23 000 000 zł + 4 000 000 zł + 5 000 000 zł + 1 890 000 zł). W rozpatrywanym
przedsiębiorstwie udział kosztów kapitału w kosztach ogółem wynosił 5,6%, co
potwierdza zasadność przyporządkowywania kosztów kapitału do poszczególnych
obiektów kosztowych.
2.3. Ustalenie ekonomicznej wartości dodanej
dla obiektów kosztowych

Przyporządkowanie kosztów kapitału do poszczególnych obiektów kosztowych
powinno odbywać się zgodnie z ﬁlozoﬁą rachunku kosztów działań4. Koszt kapitału powinien być rozliczany na wyodrębnione działania tak, jak to ma miejsce
w wypadku kosztów pośrednich, a następnie na poszczególne obiekty kosztowe,
w zależności od absorpcji przez nie tych działań.
W rozpatrywanym przedsiębiorstwie zidentyﬁkowano następujące działania:
kontakt z klientami, przygotowywanie zamówień, fakturowanie, rozliczanie należności, planowanie produkcji, techniczne przygotowanie produkcji, zaopatrzenie
w materiały, kontrola jakości, zarządzanie produkcją, magazynowanie wyrobów gotowych, pakowanie i wysyłka wyrobów gotowych, zarządzanie przedsiębiorstwem.
4

Por. N. Roztocki, La Scola Nedy, An Integrated Activity Based Costing and Economic Value
added System as an Engineering Management for Manufacturers, University of Pittsburgh,
New York 2005.
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Tabela 6. Tabela intensywności wykorzystania aktywów przez działania
DZIAŁANIA

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

KOSZTY
KAPITAŁU

Kontakt z klientami

0,01

Przygotowanie
zamówień

0,01

Fakturowanie
i płatności

0,01

Rozliczanie
należności

0,01

1 569
395 619

Planowanie produkcji

0,5

0,01

Techniczne
przygotowanie produkcji

0,2

0,01

Zaopatrzenie
w materiały

0,25

A9

1 569
1,00

1,00

0,05

0,01

Zarządzanie produkcją

0,2

0,7

Magazynowanie
wyrobów gotowych

0,1

Pakowanie i wysyłka
wyrobów gotowych

0,01

513 769

0,5

0,1

Kontrola jakości

179 039
0,5

0,4
40 974

0,25

0,25

326 500

0,25

84 665
1 569

Zarządzanie
przedsiębiorstwem

0,05

0,25

0,35

KOSZTY KAPITAŁU

788,1 156,9 39,7 39,7

236,2 472,5 156,9

0,02

40 794

107 383
1 890 000

gdzie: A1 – wartości niematerialne i prawne, A2 – rzeczowe aktywa trwałe,
A3 – należności długoterminowe, A4 – inwestycje długoterminowe,
A5 – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, A6 – zapasy,
A7 – należności krótkoterminowe, A8 – inwestycje krótkoterminowe,
A9 – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Źródło: opracowanie własne.

Działania realizowane w przedsiębiorstwie w analizie kosztów w zarządzaniu przez wartość winny stanowić podstawę do przypisania kosztu kapitału do
poszczególnych obiektów kosztowych, wśród których najważniejszymi są klienci.
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W tym celu należy sporządzić tabelę intensywności wykorzystania aktywów przez
działania (tabela 6). Należy w tym miejscu wyraźnie zasygnalizować, że wyodrębnienie działań realizowanych w przedsiębiorstwie jest zadaniem niezmiernie
ważnym, a jednocześnie trudnym. Przy okazji identyﬁkacji działań podejmowanych w przedsiębiorstwie należałoby zastanowić się, czy są takie działania, które
mogłyby być wyeliminowane ze względu na brak dostarczania przez nie wartości
dla klientów.
Mając ustalone koszty kapitału przypadające na poszczególne działania, należy
ustalić łączne koszty działań obejmujące koszty pośrednie oraz koszty kapitału
(tabela 7). W dalszej kolejności łączne koszty działań są rozliczane na poszczególne obiekty kosztowe (klientów) na podstawie nośników kosztów działań, które
w rozpatrywanym przykładzie kształtowały się tak jak w tabeli 4.
W celu ustalenia, ile kosztów pośrednich oraz kosztu kapitału przypada na
poszczególnych klientów, należy podzielić łączne koszty każdego działania przez
liczbę jednostek miary każdego działania w celu ustalenia stawki kosztów każdego
działania, a następnie zsumowywać podzielone przez wielkość produkcji iloczyny
stawek łącznych kosztów poszczególnych działań w rozbiciu na poszczególnych
klientów. Stawkę kosztów na jednostkę wolumenu działania zawarto w tabeli
8, natomiast koszty pośrednie i kapitału wyrobów oferowanych poszczególnym
klientom w tabeli 9. W rezultacie skonstruowano analityczny rachunek zysków
i strat w rozpatrywanym przedsiębiorstwie na użytek zarządzania przez wartość
(tabela 10).
Dane zawarte w tabeli 10 pokazują, że rozpatrywane przedsiębiorstwo nie
pokrywało kosztu zainwestowanego kapitału, czego potwierdzeniem jest ujemna
ekonomiczna wartość dodana, która wynosiła minus 940 000 zł. Warto przypomnieć, że zysk netto wykazany w tabeli 2 wskazuje na dodatnią rentowność
rozpatrywanego przedsiębiorstwa. Jest to jednak rentowność księgowa, a nie
ekonomiczna. Okazało się, że klient A oraz klient C są destruktorami wartości
przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia kreacji wartości przedsiębiorstwa jedynie
klient B pomnaża bogactwo właścicieli.
Jeżeli rozpatrywane przedsiębiorstwo chciałoby poprawić swoją sytuację w zakresie ponoszenia kosztów pod kątem kreacji wartości, to powinno rozważyć
możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał oraz poprawić sytuację
kosztową w myśl koncepcji łańcucha wartości oraz zależności między wartością
dostarczaną klientom a strukturą kosztów.
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Tabela 7. Działania realizowane w przedsiębiorstwie i odpowiadające
im łączne koszty działań (w zł)

Działania

Koszty
pośrednie

Koszt
kapitału

Koszty pośrednie
i kapitału

Kontakt z klientami
Przygotowanie zamówień
Fakturowanie i płatności
Rozliczanie należności
Planowanie produkcji
Techniczne przygotowanie produkcji
Zaopatrzenie w materiały
Kontrola jakości
Zarządzanie produkcją
Magazynowanie wyrobów gotowych
Pakowanie i wysyłka wyrobów gotowych
Zarządzanie przedsiębiorstwem

2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
2 000 000

40 794
1 569
513 769
1 569
395 619
179 039
196 550
40 974
326 500
84 665
1569
107 383

2 040 794
2 001 569
1 513 769
1 001 569
1 895 619
1 679 039
1 196 550
1 040 974
1 326 500
584 665
501 569
2 107 383

RAZEM

15 000 000

1 890 000

16 890 000

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Stawki kosztów pośrednich i kapitału na jednostkę
wolumenu działania (w zł)

Działania

Rozmiary
działań

160
(wizyt)
39
Przygotowanie zamówień
(zamówień)
53
Fakturowanie i płatności
(faktury)
22
Rozliczanie należności
(wpłaty)
15
Planowanie produkcji
(cykli)
Techniczne
38
przygotowanie produkcji
(serii)
18
Zaopatrzenie w materiały
(dostaw)
51
Kontrola jakości
(kontroli)
Kontakt z klientami

Stawka kosztów
pośrednich na jednostkę
wolumenu działania
(w zł)

Stawka kosztu kapitału
na jednostkę wolumenu
działania (w zł)

12 500,0

255,0

51 282,1

40,2

18 867,9

9693,8

45 454,6

71,3

100 000,6

26374,6

39473,6

4711,6

55 555,6

10919,4

19 607,8

803,4
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Zarządzanie produkcją
Magazynowanie
wyrobów gotowych
Pakowanie i wysyłka
wyrobów gotowych
Zarządzanie
przedsiębiorstwem

1675
(mh)
10 000
(m2)
37
(partii)
1050
(szt.)

597,0

194,9

50,0

8,5

13 513,5

42,4

1904,8

102,3
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Koszty pośrednie (Kp) i koszt kapitału (Kk) na jednostkę
wyrobów oferowanych klientom
Wyszczególnienie
Kontakt z klientami
Przygotowanie zamówień
Fakturowanie i płatności
Rozliczanie należności
Planowanie produkcji
Techniczne przygotowanie produkcji
Zaopatrzenie w materiały
Kontrola jakości
Zarządzanie produkcją
Magazynowanie wyrobów gotowych
Pakowanie i wysyłka wyrobów gotowych
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Razem

Klient A
Klient B
Klient C
Kp
Kk
Kp
Kk
Kp
Kk
625,0
12,7
1000,0
20,4
4791,7 97,75
1025,6
0,8
2461,5
1,9
2906,0
2,3
754,7
387,8 1132,1 581,6 1132,1 581,6
909,1
1,4
909,1
1,4
1060,6
1,7
1000,0 263,7 2400,0 633,0 1333,3 351,7
947,4
113,1 1578,9 188,5 2105,3 251,3
444,4
87,4
1333,3 262,1 1481,5 291,2
627,4
25,7
1568,6
64,3
980,4
40,2
1194
389,9
895,5
292,4
597,0
194,9
300,0
50,8
600,0
135,5
666,7
112,9
270,3
0,8
648,6
2,0
675,7
2,1
1904,8 102,3 1904,7 102,3 1904,8 102,3
10002,8 1436,4 16432,5 2285,3 19634,9 2029,8
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Analityczny rachunek zysków w zarządzaniu przez wartość (w zł)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Zysk operacyjny
Podatek
Zysk operacyjny po opodatkowaniu
Koszt kapitału
EVA

Klient A
15 000 000
9 900 000
5 001 400
98 600
4 930
93 670
718 200
(624 530)

Klient B
7 950 000
3 100 000
4 108 125
741 875
37 094
704 781
571 325
133 456

Klient C Przedsiębiorstwo
10 050 000
33 000 000
4 000 000
17 000 000
5 890 475
15 000 000
159 525
1 000 000
7 976
50 000
151 549
950 000
600 475
1890 000
(448 926)
(940 000)
Źródło: opracowanie własne.
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Uwagi końcowe
W opracowaniu wykazano, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez wartość przeprowadzanie analizy kosztów winno odbywać się w konwencji rachunku
kosztów działań. Jak pokazano, koszt kapitału powinien być rozliczany na wyodrębnione działania w podobny sposób, jak to ma miejsce w rachunku kosztów
działań w odniesieniu do kosztów pośrednich. W rezultacie możliwe staje się
dokonanie oceny poziomu ponoszonych kosztów na poszczególnych klientów
w kontekście kreacji przez nich ekonomicznej wartości dodanej.

THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE COST ANALYSIS
IN THE PROCESS OF COMPANY VALUE CREATION

Summary
The theoretical and the practical aspects of the cost analysis in the context
of value based management are presented in the paper. The theoretical viewpoint is that the cost analysis in the value based management should have
strategic focus concentrated both on cost of beneﬁts provided to clients and
cost of capital. The case study in this paper conﬁ rms that strategic approach
to cost analysis is very useful from the practical point of view.
Translated by Cezary Kochalski

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Marek Kubik

KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTOWANIA
W NIERUCHOMOŚCI

Klasyfikacja kryteriów
Obecnie na polskim rynku w wielu dziedzinach działalności gospodarczej następuje szybki rozwój, w tym również rozwój rynku nieruchomości. Pociąga to za
sobą wzrost zainteresowania inwestorów inwestowaniem w tym segmencie rynku.
Na gruncie nauk zajmujących się ﬁnansami i problemem inwestowania inwestycje
deﬁniuje się jako rezygnację z bieżącej konsumpcji posiadanych środków, w celu
osiągnięcia korzyści w przyszłości. Można to ująć również jako angażowanie tego,
co w danej chwili jest pewne, dla uzyskania niepewnej korzyści w przyszłości1.
Dlatego też wszelkie decyzje dotyczące inwestowania, a zwłaszcza inwestowania
w nieruchomości, muszą być poprzedzone wnikliwą analizą warunków rynkowych, możliwości inwestowania, uwarunkowań prawnych i podatkowych.
Celem analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości, które ze swej natury
wymagają zaangażowania znacznych nakładów kapitałowych, jest identyﬁkacja
sytuacji, w której rynkowy poziom czynszów uzasadni poniesione wydatki kapitałowe, wyrażone poprzez cenę zakupu. Do głównych sześciu zmiennych2 mających
1

2

T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997,
s. 85.
A. Jaﬀe, Property Management in Real Estate Investment Decision Making, D.C. Heath,
1979; D. Walters, Just how Important is Property Management. Opracowanie cytowane za
Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak Instytut Nieruchomości VALOR
1999.
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największy wpływ na sukces inwestycyjny należą: cena zakupu, wzrost wartości
rynkowej nieruchomości, koszty eksploatacyjne, efektywny dochód brutto, oprocentowanie kredytu, czasookres udzielonego kredytu. Zmienne te pozwalają na
skonstruowanie szeregu wskaźników, które tworzą kryteria wyboru. Kryteria te
można podzielić na trzy grupy:
– kryteria statyczne, nazywane również tradycyjnymi,
– kryteria obejmujące metody wyceny nieruchomości,
– kryteria dynamiczne.
1. Kryteria statyczne
Kryteria te przez szereg lat dominowały wśród inwestorów podejmujących
decyzje na rynku nieruchomości i obejmują następujące wielkości:
Tabela 1. Tradycyjne kryteria oceny efektywności nakładów inwestycyjnych
w nieruchomości
Nazwa kryterium

Sposób obliczania
I. Metody szacowania zwrotu
A. Mnożniki (okres zwrotu)

1. Mnożnik dochodu brutto
2. Mnożnik dochodu netto
3. Mnożnik przepływów pieniężnych
przed opodatkowaniem
4. Mnożnik przepływów pieniężnych
po opodatkowaniu

Całkowite nakłady inwestycyjne
Dochód brutto (potencjalny lub efektywny)
Całkowite nakłady inwestycyjne
Dochód operacyjny netto
Kapitał własny
Przepływy pieniężne przed opodatkowaniem
Kapitał własny
Przepływy pieniężne po opodatkowaniu
B. Stopy zwrotu

1. Stopa kapitalizacji

Dochód operacyjny netto

x 100

Całkowite nakłady inwestycyjne
2. Stopa zwrotu z kapitału własnego
przed opodatkowaniem

3. Stopa zwrotu po opodatkowaniu

Przepływy pieniężne przed opodatkowaniem
Kapitał własny
Przepływy pieniężne po opodatkowaniu
Kapitał własny

x 100

x 100

MAREK KUBIK
KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI
II. Średnie stopy dochodu
1. Średnia stopa dochodu operacyjnego
netto

Średni dochód operacyjny netto

x 100

Całkowite nakłady inwestycyjne

2. Średnia stopa przepływów pieniężnych Średnie przepływy pieniężne przed opodatkowaniem
x 100
przed opodatkowaniem
Kapitał własny
3. Średnia stopa przepływów pieniężnych
po opodatkowaniu

Średnie przepływy pieniężne po opodatkowaniu

x 100

Kapitał własny

Źródło: A.J. Jaffe, C.F. Sirmans, Fundamentals of Real Estate Investment,
2nd. ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989;
za Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak
Instytut Nieruchomości VALOR 1999, s. 144.

Interpretacja wskaźników:
Mnożniki (okres zwrotu) – wyrażają liczbę lat konieczną do odzyskania zainwestowanego kapitału w postaci dochodów z inwestycji:
1. Mnożnik dochodu brutto – informuje, po ilu latach zwrócą się całkowite
nakłady inwestycyjne, jeżeli dochód brutto w całości przeznaczony zostanie na zwrot wyłożonego kapitału.
2. Mnożnik dochodu netto – informuje, po ilu latach nastąpi zwrot nakładów inwestycyjnych, przy założeniu, że cały dochód netto wykorzystany
zostanie na zwrot zainwestowanego kapitału.
3. Mnożnik przepływów pieniężnych przed opodatkowaniem i po opodatkowaniu – mnożniki te wyrażają liczbę lat, po jakich zwróci się wydatkowany kapitał własny w postaci nadwyżki pieniężnej, jeżeli zostanie ona
w ten sposób wykorzystana.
Wszystkie wskaźniki oparte na szacowaniu stopy zwrotu informują, jaki jest
zwrot (stopa zysku) z inwestycji w postaci dochodu z jednostki zaangażowanego
kapitału.
Średnie stopy zwrotu – ich interpretacja jest w zasadzie taka sama jak wyżej
wymienionych wskaźników, jedyną różnicą jest to, że dochody uwzględniane we
wskaźnikach są przeciętnymi wielkościami z określonego okresu czasu (najczęściej
około 5 lat).
Stosując powyższe wskaźniki do oceny projektów inwestycyjnych, wybiera
się te, które charakteryzują się najkrótszym okresem zwrotu z nakładów lub
najwyższą stopą zwrotu.
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Wszystkie te wskaźniki można wyznaczyć na podstawie danych dotyczących
prognozy przepływów pieniężnych dla danej inwestycji, co wymaga obliczenia
kolejno:
1. Potencjalnego dochodu brutto (gross possible income), który obejmuje
wszystkie możliwe dochody z nieruchomości, określone przy założeniu
wynajęcia powierzchni w całości (co w praktyce zdarza się rzadko, zazwyczaj pozostaje pewien odsetek pustostanów wynoszący w sytuacji dużego
popytu na powierzchnię ok. 2% – 3%, nie wynajęta powierzchnia to często
lokale w trakcie zmiany najemcy).
2. Efektywnego dochodu brutto (eﬀective gross income) – jest to dochód potencjalny pomniejszony o straty wynikające z pustostanów i zaległości
czynszowych, oraz ewentualne zmniejszenie czynszu o okresowe obniżki
czy zwolnienia. Na poziom dochodu efektywnego wpływa sytuacja na
rynku nieruchomości (szczególnie nieruchomości określonego rodzaju)
oraz sytuacja samej nieruchomości (np. odpowiedni dla danego typu nieruchomości standard budynku).
3. Dochodu operacyjnego netto (net operating income) – jest on wynikiem
pomniejszenia efektywnego dochodu brutto o całość wydatków operacyjnych. Na jego poziom nie wpływają wydatki na remonty kapitalne, modernizacje i obsługę zadłużenia.
W praktyce spotyka się często zamiennie stosowanie terminów „potencjalny dochód brutto” i „potencjalny wpływ brutto”, podobnie jak „efektywny dochód brutto”
i „efektywny wpływ brutto”. Wynika to stąd, że występujące w tym rachunku przychody są w ujęciu kasowym, aczkolwiek w rzeczoznawstwie majątkowym nazywa
się jej również dochodami odpowiednio potencjalnymi lub efektywnymi3.
Problemy wiążące się z zastosowaniem powyższych wskaźników to kwestia
sposobu określenia maksymalnego, akceptowalnego okresu zwrotu, dopuszczalnej
stopy zwrotu, sposobu jej określania, pomiaru ryzyka. Wszystkie te wskaźniki
charakteryzują się następującymi cechami wspólnymi: nie uwzględniają zmiennej
wartości pieniądza w czasie oraz oparte są przede wszystkim na jednorocznych wielkościach dochodów czy przepływów pieniężnych. Dlatego też wskaźniki te mają
wady, które ograniczają w sposób istotny ich wiarygodność. Polegają one na4:
3

4

Vademecum zarządcy nieruchomości, praca zbiorowa pod redakcją W. Brzeskiego, Krakowski
Instytut Nieruchomości, Kraków 2003, s. 280.
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady, praca zbiorowa pod
red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa–Kraków
1995, s. 43.
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– pomijaniu dochodów otrzymywanych po upływie obliczonego okresu
zwrotu nakładów inwestycyjnych, co jest szczególnie poważną wadą przy
inwestycjach o długich okresach eksploatacji lub przy wyborze wariantów
różniących się czasem eksploatacji,
– pomijaniu zmiennej wartości pieniądza w czasie,
– braku obiektywnych, ekonomicznie uzasadnionych kryteriów określania
punktu krytycznego, czyli granicznego okresu zwrotu,
– pomijaniu elementu ryzyka związanego z projektem.
2. Kryteria obejmujące metody wyceny nieruchomości
Jednym z istotnych elementów branych pod uwagę przez inwestora działającego
na rynku nieruchomości jest wartość nieruchomości. Dla podjęcia prawidłowej
decyzji inwestycyjnej konieczne jest przeprowadzenie wyceny wartości. Porównanie ceny, jaką inwestor skłonny jest zapłacić za nieruchomość, z jej wartością
rynkową, odtworzeniową 5 czy indywidualną jest jednym z ważnych kryteriów,
jakie inwestorzy stosują, podejmując decyzje6. Żaden inwestor nie zechce zapłacić
więcej za nieruchomość niż wynosi jej wartość rynkowa, zaś wartość indywidualna,
jaką nieruchomość przedstawia dla inwestora, musi przewyższać jej cenę. Podobnie
poziom wartości odtworzeniowej jest ważną informacją na etapie podejmowania
decyzji inwestycyjnej. Decyzja, czy kupić nieruchomość, czy ją wybudować, będzie
zależna od tego, czy wydatki poniesione na budowę będą niższe lub zbliżone do
ceny rynkowej, jaką musiałby zapłacić w przypadku zakupu tej nieruchomości.
Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości wymaga odwzorowania działań
rynkowych dotyczących popytu i podaży i cen. W celu wyznaczenia wartości
rynkowej nieruchomości stosuje się dwa podejścia:
– podejście porównawcze,
– podejście dochodowe.
Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Polega ono na określaniu
wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom,
jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu
rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości
podobne od nieruchomości wycenianej.
5

6

Por. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity
z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, art. 150.
Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, op. cit.
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W podejściu dochodowym wartość wyrażona jest jako bieżąca wartość przyszłych dochodów generowanych przez nieruchomość. Polega ono na określaniu
wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której
wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.
Podejście to stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących
przynosić dochód. Dochodem z nieruchomości jest czynsz i dochody pozaczynszowe, jak np. opłaty za parkingi, garaże, reklamę na terenie nieruchomości.
WRN = D ·

1
R

gdzie:
WRN – wartość rynkowa nieruchomości,
D
– strumień rocznego dochodu, wyrażony jako efektywny dochód
brutto (EDB) bądź jako dochód operacyjny netto (DON),
R
– stopa kapitalizacji.
Oprócz niewątpliwych zalet wynikających z faktu, że uwzględnia zmiany
czynników rynkowych, podejście to ma istotne ograniczenie polegające na tym,
że nie ma idealnej metody na wyprowadzenie stopy kapitalizacji, a każda z zastosowanych metod zawiera pewne elementy subiektywne. Podejście to umożliwia
również określenie wartości indywidualnej nieruchomości. Wartość indywidualna
wyznaczana jest przy założeniu oczekiwanej (a nie rynkowej) stopy zwrotu, oczekiwanych (a nie rynkowych) stawek czynszów i dochodów pozaczynszowych.
Wartość nieruchomości może być również wyrażona według kosztów jej odtworzenia i polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta
odpowiada kosztom jej odtworzenia pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Oddzielnie określa się koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części
składowych. Tak ustalona wartość będzie szczególnie istotna dla inwestora, który
rozważa zasadność podjęcia nowego przedsięwzięcia. Jeżeli wartość ta wskazuje
na poziom niższy od wartości rynkowej, to podjęcie inwestycji jest zasadne. Jeżeli
poziomy obu wartości będą podobne lub wartość rynkowa będzie niższa od wartości
odtworzeniowej, to realizacja nowego obiektu nie będzie zasadna, chyba że inwestor
nie znajdzie na rynku nieruchomości, która spełniałaby jego oczekiwania.
Mimo że wycena wartości rynkowej próbuje obiektywizować rynek, nie powinna być stosowana jako samodzielne kryterium, zwłaszcza w sytuacji, kiedy
poziom wartości jest inny od założeń przyjętych przez inwestora. Wynika to
z niedoskonałości polskiego rynku nieruchomości w obecnej jego fazie rozwoju.
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3. Kryteria bazujące na wartości bieżącej netto
Inwestycje w nieruchomości są procesem co najmniej kilkuletnim, przynoszącym dochód w przyszłości, ale decyzja o inwestycji musi być podjęta na dzień
dokonywania analizy, co oznacza, że wartość każdej pozycji ﬁnansowej zarówno
po stronie nakładów, jak i dochodów generowanych przez tę nieruchomość należy przedstawić w pieniądzu dzisiejszym. Przepływ pieniądza wyraża zarówno
wpływy, jak i wypływy (wydatki) powstające w związku z inwestycją. W analizie
inwestycji korzyści ujmowane są w formie strumienia gotówki, a nie zysku. Oznacza to, że rozważana jest wartość przepływów pieniężnych, a nie wygenerowany
zysk lub strata. Cechą wspólną zasad dynamicznych jest sprowadzenie wartości
pieniądza uzyskiwanego w różnych okresach do porównywalności do dnia dzisiejszego, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do inwestycji w nieruchomości,
które przynoszą dochód w długim okresie czasu, a strumień dochodów jest na ogół
zmienny w czasie. Krokiem do kompleksowej i szczegółowej analizy ﬁnansowej
jest budowa modelu przepływów pieniężnych dla danych historycznych, a na ich
podstawie do wyznaczenia prognozy przepływów i wykorzystanie go do obliczenia
opłacalności inwestycji. Model zdyskontowanych strumieni pieniężnych pozwala
wyznaczyć NPV i IRR.
Wartość bieżąca netto (NPV) to różnica pomiędzy wartością inwestycyjną
kapitału a wydatkami kapitałowymi poniesionymi w związku z jej realizacją7.
Dodatnia wartość NPV informuje, że inwestycja wygeneruje dodatnie strumienie gotówki w wysokości pozwalającej nie tylko spłacić kapitał zaangażowany
w fazie początkowej, ale zapewni inwestorowi dodatkowe wpływy gotówkowe
równe wartości NPV:

gdzie:
CF0 – nakład początkowy,
CIi – nakłady inwestycyjne podnoszące wartość nieruchomości
w i-tym okresie analizy,

7

A. Sobczak, Plany zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000,
s. 31.
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COk – wartość kapitału obcego użytego do realizacji inwestycji,
t = 1, 2........., i........, k....., n – lata analizy,
r
– wymagana (założona) przez inwestora stopa zwrotu
(stopa dyskontowa).
Wartość bieżąca netto jest wielkością powszechnie stosowaną do oceny projektów inwestycyjnych, gdyż: bierze pod uwagę naczelną zasadę ﬁnansów, że dzisiejsza
złotówka jest warta więcej niż jutrzejsza, opiera się wyłącznie na prognozowanych
przepływach pieniężnych z danego przedsięwzięcia oraz na alternatywnym koszcie
kapitału, i wreszcie wartości zaktualizowane netto można sumować NPV(A+B)
= NPV(A) + NPV(B), gdyż zawsze mierzone są w złotych dzisiejszych.
Jednym z najtrudniejszych etapów oceny projektu inwestycyjnego jest wyznaczenie stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa może być wyznaczana na różne
sposoby; dosyć powszechnie stosowany jest rynkowy model stopy dyskontowej8.
W tym modelu stopa dyskontowa jest sumą dwóch wielkości: stawki bazowej,
wyznaczonej na podstawie realnej zyskowności inwestycji wolnych od ryzyka
(depozytów bankowych, obligacji skarbowych) i premii z tytułu ryzyka związanego z inwestowaniem w określone przedsięwzięcie. W amerykańskiej literaturze
przedmiotu9, jak i krajowej10 można spotkać opinię, że stopa dyskontowa oprócz
stopy bazowej i premii z tytułu ryzyka powinna uwzględniać również premię
za inﬂację w rozważanym okresie czasu. Wybór odpowiedniego poziomu stopy
dyskontowej (r) wpływa w istotny sposób na ocenę zarówno wielkości zwrotu
w wartościach bieżących netto, jak i porównanie jej wielkości z wewnętrzną stopą
zwrotu IRR. Powszechnie uważa się, że im większa jest wartość NPV i IRR,
tym inwestycja jest lepsza i bardziej opłacalna, a zwłaszcza sądzi się, że inwestycja dająca wyższą wewnętrzną stopę zwrotu jest bardziej opłacalna od tej, która
zwraca niższą wewnętrzną stopę zwrotu11. Jakkolwiek nie zawsze tak się dzieje.
W niektórych sytuacjach inwestycja z niższą wewnętrzną stopą zwrotu może być
lepsza od tej dającej stopę wyższą.
8
9

10

11

A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze 2000, s. 102.
W.B. Brueggeman, L.D. Stone, R.D. Irwin, Real Estate Finance, INC. Homewood, Illinois
60430, Seventh Edition 1981, s. 273.
A. Chyliński, M. Prystupa, Określenie stopy bazowej na podstawie rynku obligacji, „Rzeczoznawca Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 1 z 2003 r.
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, praca zbiorowa pod red. I. Foryś, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006, s. 27.
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Zastosowanie metod zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF (Discount
Cash Flows) pozwala określić, jak zachowuje się przebieg strumieni pieniężnych,
w sposób niemożliwy przy użyciu innych metod. Wartość bieżąca netto (NPV) jest
najlepszą z dotychczas znanych metod, która może być stosowana samodzielnie
do oceny efektywności inwestycji. NPV jest w pełni akceptowana jako metoda
oceny efektywności inwestycji. Jednakże jej stosowanie ma pewne ograniczenia.
Po pierwsze aby w ogóle zastosować NPV, najpierw należy skalkulować „alternatywny koszt kapitału” zwany także „stopą dyskontową” (r). Ustalenie tej wielkości
jest konieczne do rozwiązania równania NPV. Jak wyżej wspomniano, stopa ta
musi uwzględniać szereg czynników, co może być obarczone ryzykiem popełnienia błędu, zwłaszcza w dużych, rozciągniętych w czasie inwestycjach. Zarówno
wielkość, jak i sposób ustalenia stopy dyskontowej jest przedmiotem ciągłych
rozważań i sporów przedstawicieli nauki zajmujących się tą dziedziną12. Drugą
trudnością w zastosowaniu NPV samodzielnie jest założenie, że ryzyko jest równorzędne w porównywanych projektach inwestycyjnych. W praktyce ryzyko jest
bardzo rzadko na tym samym poziomie, co potwierdza technika dywersyﬁkacji.
Kilka mniejszych projektów inwestycyjnych niesie ze sobą mniejsze ryzyko niż
jeden duży projekt. NPV faworyzuje większe projekty, podczas gdy mniejsze mają
niższe ryzyko. Wreszcie główną trudnością w zastosowaniu NPV jest to, że jej
zastosowanie jest znacznie ograniczone w możliwości porównywania projektów
inwestycyjnych w różnych organizacjach, szczególnie różniących się rozmiarami,
gdzie możemy mieć do czynienia z różnymi alternatywnymi kosztami kapitału.
Mimo tych wszystkich uwarunkowań NPV jest najlepszą miarą absolutną służącą
do pomiaru strumieni pieniężnych.

12

S. Kokot, Problem kalkulacji stopy dyskontowej – matematyka a rynek, „Rzeczoznawca Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 4 z 2002 r.; Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby
wyceny i gospodarowania nieruchomościami, pod red. S. Źróbek. Materiały XI Konferencji
Naukowej, 21-22 maja 2003 r. Mikorzyn; M. Trojanek, Propozycje określania stopy kapitalizacji i stopy dyskontowej w przypadku braku danych na rynku nieruchomości, „Rzeczoznawca
Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 2 z 2003 r.; K. Jajuga, P. Cegielski, Wyznaczanie stopy
dyskontowej i stopy kapitalizacji, „Rzeczoznawca Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 3
z 2003 r.
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REAL ESTATES’ – INVESTMENT CRITERIA

Summary
Development of the real estates’ market causes an intensiﬁed interest in investing into this type of business. Due to the high capital demand, investment in
real estates may cause the need to abandon alternative types of asset allocation
or require an introduction of a limit on consumption expenses with the aim of
obtaining future proﬁts. Therefore it is imperative that all decisions related to
investments into the real estates market should be preceded with an in-depth
analysis of market conditions, investment feasibility, as well as potential legal
and ﬁscal consequences. Proﬁtability analysis is aimed at identiﬁcation of such
level of rent that would compensate incurred capital expenses, measured by the
real estate’s purchase price. Key factors that have the most signiﬁcant impact
on the potential success of real estate investments are the purchase price,
market value growth, exploitation costs, eﬀective gross yield, credit interest
rate and repayment period. Before mentioned factors allow to design a series
of indicators which constitute the criteria for choosing the most proﬁtable
investment. Three diﬀerent groups of criteria may be observed: static criteria,
referred to as the „simple” of „typical”, criteria related to real estate valuation
and ﬁnally criteria based on the net present value of the real estate.
Translated by Marek Kubik

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Iwa Kuchciak

WYKORZYSTANIE RAJÓW PODATKOWYCH
W CELU ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

„Każdy człowiek ma prawo, jeżeli tylko tego chce, prowadzenia swoich spraw
w ten sposób, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zapłaci podatek niższy, niż powinien, gdyby tego nie uczynił” 1

Wprowadzenie
Podmioty gospodarcze szczególną wagę przykładają do prowadzenia polityki podatkowej mającej na celu optymalizację obciążeń podatkowych. Jednym
z bezpośrednich efektów obniżenia zobowiązań podatkowych jest zwiększenie
wartości przedsiębiorstwa.
Przede wszystkim zmniejszone koszty podatkowe powodują wzrost wolnej
kwoty środków pieniężnych posiadanych przez przedsiębiorstwo, która może
zostać przeznaczona na jego rozwój i zwiększenie przewagi rynkowej. Podstawową rolę odgrywa przy tym fakt, iż zredukowanie wysokości opodatkowania
jest możliwe przy wykorzystaniu metod i technik zgodnych z przepisami prawa
podatkowego. Granice takiego legalnego obniżania zobowiązań podatkowych
wyznaczone są przez prawo podatkowe.
Celem artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów obniżenia obciążeń
podatkowych podmiotów gospodarczych, nie naruszającego przepisów prawnych, polegającego na wykorzystaniu rajów podatkowych. Zostanie on zreali1

Lord Tamlin w uzasadnieniu decyzji Izby Lordów w sprawie Duke of Westminster vs. CIR,
1935.
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zowany poprzez przedstawienie oferowanych przez raje korzyści wpływających
na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.
1. Metody zmniejszania wysokości obciążeń podatkowych
Zjawiskiem bezpośrednio związanym z opodatkowaniem podmiotów gospodarczych jest ich dążenie do zoptymalizowania ciążących na nich zobowiązań
podatkowych. Wraz z rosnącym ﬁskalizmem państwa narastające staje się dążenie
przedsiębiorstw do zmniejszenia obciążeń ﬁskalnych. Może ono przybierać dwie
podstawowe postacie.
Pierwszą z nich jest uchylanie się od opodatkowania (tax evasion). Polega ono
na formalnym naruszeniu przepisów prawa i można je zdeﬁniować jako „świadome i niezgodne z prawem działanie podatnika zmierzające do obejścia podatków
nakładanych na dochody pochodzące z legalnych źródeł”2.
Podmioty gospodarcze, podejmując decyzję o wykorzystaniu metod sprzecznych z prawem w celu zredukowania obciążeń podatkowych, powinny liczyć się
z konsekwencjami takiego działania. Dlatego uchylanie się od opodatkowania ma
najczęściej miejsce w sytuacji, gdy stawka podatkowa od wskazanego dochodu
przekracza wysokość ewentualnych sankcji z powodu niewykazania dochodu.
Drugą podstawową formą wykorzystywaną w zmniejszaniu obciążeń podatkowych jest unikanie opodatkowania (tax avoidance). Nie wymaga ono naruszenia prawa i należy je rozumieć jako zgodną z obowiązującym prawem celową
redukcję zobowiązań podatkowych do poziomu oraz formy bardziej korzystnej
dla podatników3.
Najczęściej wykorzystywaną metodą uniknięcia opodatkowania przez podmioty gospodarcze jest wyszukiwanie luk w systemie podatkowym. Zazwyczaj w tym
celu wykorzystywane jest profesjonalne doradztwo podatkowe. Wśród pozostałych
sposobów można wymienić podjęcie działań zmierzających do zmiany kwaliﬁkacji
prawnej dochodu podlegającego opodatkowaniu na dochód nieopodatkowany lub
też ﬁnansowanie spółki córki za pomocą pożyczek.
2

3

Zgodnie z polskim kodeksem karnym skarbowym tax evasion oznacza przestępstwo i wykroczenie skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym. Ustawa z 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. nr 83, poz. 930 z późniejszymi zmianami).
J. Głuchowski, Państwo opiekuńcze i wolnorynkowe – aspekty podatkowe, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki ﬁnansów, pod red. J. Nowakowskiego, J. Ostaszewskiego, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 118-120.
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Patrząc z punktu widzenia instrumentów prawnych umożliwiających zmniejszenie zobowiązań podatkowych, można wyróżnić następujące formy unikania
opodatkowania:
– wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania polegającej na dostosowaniu rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej do warunków opodatkowania,
– wykorzystanie luk w ustawodawstwie oraz ulg i zwolnień,
– stosowanie przez przedsiębiorstwo strategii kosztowej – umożliwiającej
zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszenie
podstawy opodatkowania,
– reinwestowanie uzyskanych dochodów,
– wykorzystanie cienkiej kapitalizacji opierającej się na ﬁnansowaniu spółek
zależnych pożyczkami zamiast podnoszenia ich kapitałów własnych4.
W praktyce ze względu na swoją neutralność, wynikającą z niewskazywania bezpośrednio na skutek, jakim jest zredukowanie obciążeń podatkowych, bardzo często
wykorzystuje się pojęcie stanowiące synonim unikania opodatkowania, jakim jest
planowanie podatkowe (tax planning). W przypadku relacji międzynarodowych jest
to termin: międzynarodowe planowanie podatkowe (international tax planning)5.
W planowaniu podatkowym nie występują praktycznie żadne wzorce uniwersalne, które można zastosować w każdej sytuacji i wobec każdego podmiotu
gospodarczego. Międzynarodowe planowanie podatkowe podlega zmianom wynikającym z ewolucji systemów prawych i ich obserwacja powoduje powstawanie
coraz to nowych i bardziej skomplikowanych metod optymalizacji podatkowej.
Z tych względów skuteczna optymalizacja podatkowa wymaga:
– specjalistycznej znajomości prawa podatkowego oraz orzecznictwa,
– bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości,
– doświadczenia w praktycznym zastosowaniu planowania podatkowego,
– sprawdzonej metodologii optymalizacji przypominającej o istniejących możliwościach i zapewniającej kompletność podejścia6.
4
5

6

A. Gołdyn, Formy ucieczek przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 7/1996, s. 205-207.
Niektórzy autorzy próbują dokonać rozróżnienia pomiędzy unikaniem opodatkowania
a planowaniem podatkowym. Opierają się w tym celu na interpretacji prawa podatkowego
i umowach dwustronnych o unikaniu podwójnego opodatkowania. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 63.
J. Koziński, Buduj wartość ﬁrmy tam, gdzie inni widzą tylko koszty, w: Podatki 2007: nowe możliwości i trendy w optymalizacji podatkowej w ﬁrmie, webapp01.ey.com.pl/.../resources/optymalizacja_
podatkowa_HBR. pdf/$FILE/optymalizacja_podatkowa_HBR.pdf, stan na 22.05.08, s. 3-5.
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W przypadku podjęcia decyzji o optymalizacji podatkowej niezbędna jest
znajomość przepisów podatkowych i sposobu ich stosowania, a zwłaszcza egzekwowania przez organy skarbowe. Ważne jest też przewidywanie, jaką interpretację przyjmą organy skarbowe. Konieczne jest zastosowanie jak najwłaściwszych instrumentów zabezpieczających daną transakcję przed ryzykiem
podatkowym7.
2. Charakterystyka obszarów uznanych za raje podatkowe
Szczególną popularność w optymalizowaniu zobowiązań podatkowych na skalę międzynarodową zyskało wykorzystanie rajów podatkowych. Polskie przepisy
prawa podatkowego nie deﬁniują pojęcia raju podatkowego. W ustawie o podatku dochodowym można jedynie odnaleźć termin „kraj lub terytorium stosujące
szkodliwą konkurencję podatkową”8.
Krajowe regulacje prawne w kwestii rajów podatkowych opierają się w znacznej
mierze na wytycznych i postanowieniach międzynarodowej organizacji najbardziej zaangażowanej w zwalczanie szkodliwych systemów podatkowych, jaką
jest OECD. Za raj podatkowy uważa ona „obszar, w którym istniejący system
prawny umożliwia podmiotom zagranicznym redukcję obciążeń podatkowych
w ich macierzystym kraju”.
Poza liberalnym systemem podatkowym raje podatkowe charakteryzują się też
innymi cechami sprawiającymi, iż są one atrakcyjnym miejscem lokalizacji działalności. Należą do nich: brak obowiązku przejrzystości przepisów podatkowych
i efektywnej wymiany informacji, liberalny system prawny zapewniający swobodę
zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istnienie ścisłej tajemnicy
bankowej dotyczącej posiadacza rachunku oraz dokonywanych na nim operacji,
brak obowiązku prowadzenia działalności w raju podatkowym oraz minimalna
wysokość inwestycji lub szczególnie niski poziom zatrudnienia w porównaniu do
wartości dokonywanych transakcji9.
7

8

9

J. Kędzior, A. Tałasiewicz, Jak skutecznie i bezpiecznie wdrożyć optymalizację podatkową?, w:
Podatki 2007: nowe możliwości i trendy w optymalizacji podatkowej w ﬁrmie, op. cit. s. 15-17.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000
r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 9a oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przepis art. 25a.
Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, http://www.oecd.org /dataoecd/33/0/1904176. pdf, stan na 26.05.08.
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Pomimo braku deﬁnicji raju podatkowego w Polsce została stworzona lista
rajów podatkowych. Po raz pierwszy została ona zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową10.
Opublikowana lista budziła liczne kontrowersje. Były one związane z terminem wydania rozporządzenia, liczbą zawartych w nim państw oraz różnicami
w identyﬁkacji rajów podatkowych pomiędzy listą opublikowaną przez OCED r11.
Odpowiedzią na krytykę było wydanie dwóch kolejnych rozporządzeń Ministra
Finansów z dnia 16.05.2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą politykę podatkową dla celów podatku dochodowego od osób
ﬁzycznych i od osób prawnych12.
Nowa lista obejmująca terytoria będące rajami podatkowymi w stosunku do
osób prawnych została skrócona do 40 pozycji. Terytoria uznane za raje podatkowe,
które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja
2005 r., można przedstawić w postaci mapy.
Największe skupiska obszarów uznanych za raje podatkowe można zaobserwować pomiędzy Ameryką Północną i Ameryką Południową. Są to wyspy leżące
na Morzu Sargassowym. Znaczna liczba oaz znajduje się także na kontynencie
europejskim. Kilka obszarów zlokalizowanych jest na Oceanie Spokojnym na
wschód od wybrzeży Australii. Takie rozmieszczenie trudno uznać za przypadkowe. Wynika ono raczej z bliskości dobrze rozwiniętych państw, z których łatwiej
jest pozyskać inwestorów wizją redukcji zobowiązań ﬁskalnych.

10

11

12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie określenia
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (Dz. U. nr 115,
poz. 1203).
Lista ta została zawarta w raporcie OECD z 26.06.2000 r. Towards Global, Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices. Była ona sukcesywnie skracana o kraje, które nawiązały współpracę, www.oecd.org/document/43/0,2340,en_2649_33745_36153067_1_1,00.html-20k, stan na 01.06.08.
Rozporządzenie z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą politykę podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz. U. nr 94, poz. 791); Rozporządzenie z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie określenia
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą politykę podatkową dla celów podatku dochodowego od osób ﬁzycznych (Dz. U. nr 94, poz. 790).
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Rys. 1. Umiejscowienie przestrzenne obszarów uznanych za raje podatkowe
przez polskie ustawodawstwo

1. Księstwo Andory
2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3. Antigua i Barbuda
4. Aruba – Terytorium Królestwa Niderlandów
5. Wspólnota Bahamów
6. Królestwo Bahrajnu
7. Barbados
8. Belize
9. Bermudy – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
11. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z
Nową Zelandią
12. Wspólnota Dominiki
13. Gibraltar – Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej
14. Grenada
15. Guernsey/Sark/Alderney – Terytoria Zależne Korony
Brytyjskiej
16. Hong-Kong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej
Republiki Ludowej
17. Jersey – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
18. Kajmany – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
19. Republika Liberii

20. Księstwo Liechtensteinu
21. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej
Republiki Ludowej
22. Republika Maledywów
23. Wyspa Man – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
24. Republika Wysp Marshalla
25. Republika Mauritiusu
26. Księstwo Monako
27. Montserrat – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
28. Republika Nauru
29. Antyle Niderlandzkie – Terytorium Królestwa Niderlandów
30. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową
Zelandią
31. Republika Panamy
32. Niezależne Państwo Samoa
33. Republika Seszeli
34. Federacja Saint Christopher i Nevis
35. Saint Lucia
36. Saint Vincent i Grenadyny
37. Królestwo Tonga
38. Turks i Caicos – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
39. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium
Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
40. Republika Vanuatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą politykę podatkową
dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, op. cit.
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3. Prezentacja możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych
za pomocą rajów podatkowych
Raje podatkowe próbują w różny sposób zachęcić inwestorów do funkcjonowania za ich pośrednictwem lub na ich terytorium. Analizę przydatności wybranych
rajów podmioty gospodarcze najczęściej zlecają wyspecjalizowanym ﬁrmom zajmującym się doradztwem podatkowym. W trakcie takich konsultacji uwzględniane jest polskie prawo podatkowe, prawo podatkowe danej jurysdykcji oraz
postanowienia międzynarodowych traktatów, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Polską i wybranym państwem. Niektóre
kancelarie oferują nawet możliwość zakupienia spółki oﬀshore bez konieczności
osobistego kontaktu. Procedura dokonywana jest wówczas poprzez Internet i pociąga za sobą niższe koszty, ale jednocześnie podwyższone ryzyko13.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium raju podatkowego
odbywa się za pomocą tzw. „spółek oﬀshore”. Jest to potoczne określenie ﬁrmy
zarejestrowanej w obcym dla zakładającej ją osoby systemie prawnym. Decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej w raju podatkowym związana jest
z koniecznością wyboru określonej formy prawnej przedsiębiorstwa, które ma
zostać kupione lub założone. W rajach podatkowych istnieją specyﬁczne formy
prawne spółek, jednak wśród najczęściej spotykanych można wyróżnić spółkę holdingową, inwestycyjną, handlową i doradczą, ﬁnansową, hybrid company,
trust, captive bank (bank uwięziony), captive insurance company (uwięziona spółka
ubezpieczeniowa)14.
Żeby zrozumieć ideę oﬀshore należy zaznaczyć, że korzystanie z przywilejów
rajów podatkowych jest możliwe bez konieczności ﬁzycznej obecności zarządu,
personelu, inwestorów w jurysdykcji, w której zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. Praktyka wskazuje, że podmioty gospodarcze prowadzące działalność na
międzynarodową skalę rejestrują się jedynie formalnie w rajach podatkowych.
Fizycznie kontrolowane i zarządzane są z biur zlokalizowanych w miejscach
dogodnych dla zarządu15.
13

14

15

J. Głuchowski, Międzynarodowe prawo podatkowe, w: Finanse publiczne i prawo ﬁnansowe,
pod red. C. Kosikowskiego, E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003,
s. 102.
J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa
2006, s. 171.
W. Knap, P. Wójciak, Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 5/2007.
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Podmioty gospodarcze starają się wykorzystać raje podatkowe do zmniejszenia
ciążących na nich obowiązków podatkowych. Istnieje wiele metod wykorzystania
rajów podatkowych w takim celu i są one co pewien czas modyﬁkowane w zależności od zmieniającej się sytuacji i potrzeb. Część z nich opiera się na wykorzystaniu
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania16.
Popularną praktyką w zmniejszaniu obciążeń podatkowych jest nabywanie
korzyści umownych (treaty shopping). Zjawisko to oznacza „dokonywanie określonych działań ﬁnansowych (operacji ﬁnansowych) poza granicami kraju podatnika,
polegających na zastosowaniu postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które to działania prowadzą w rezultacie do uzyskania
korzyści w postaci zmniejszenia zagranicznego podatku”17.
Nabywanie korzyści umownych odnosi się wyłącznie do praktyki wykorzystania umów podatkowych przez podmioty, które nie są objęte zakresem
podmiotowym tych umów, lub też gdy obowiązujące postanowienia umów są
mniej korzystne. Treaty shopping ma miejsce, gdy podmiot gospodarczy nie będący rezydentem państwa stanowiącego stronę umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania zakłada w nim spółkę w celu uzyskania korzyści wynikających
z umowy bilateralnej zawartej przez to państwo z państwem trzecim18.
Można wyróżnić dwie najważniejsze metody wykorzystywane w praktyce
zakupu korzyści umownych. Jest to treaty shopping bezpośredni i pośredni. Niezależnie od formy korzyści wynikające z zastosowania zakupu korzyści umownych
wynikają z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która
przewiduje brak opodatkowania lub niskie opodatkowanie pewnej kategorii dochodów w kraju ich pochodzenia. Drugim elementem jest niskie opodatkowanie
dochodów rezydentów rajów podatkowych lub preferencyjne traktowanie wybranych form działania. Ostatnim czynnikiem umożliwiającym osiąganie korzyści
z treaty shopping jest niestosowanie w rajach podatkowych podatku u źródła19.
16

17

18

19

Międzynarodowe podwójne opodatkowanie można zdeﬁniować jako „nałożenie przez
dwie suwerenne jurysdykcje podatkowe zgodnych co do rodzaju podatków na ten sam
podmiot podatkowy, należnych za ten sam okres podatkowy z tytułu rzeczowo tożsamego
przedmiotu opodatkowania”; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 532.
T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 222.
J. Vann, International Aspects of Income Tax, Tax Law Design and Drafting, International
Monetary Found, Washington 1998.
J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, op. cit., s. 173.
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Następna forma optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem rajów podatkowych polega na dążeniu do akumulacji zysków w krajach o niskich obciążeniach
podatkowych. Jest ona związana z uzyskiwaniem dochodów biernych z terytoriów
o wysokich obciążeniach podatkowych przez spółki oﬀshore20.
Metodą czerpania dochodów z terytoriów charakteryzujących się wysokim
opodatkowaniem opierającą się na należnościach licencyjnych jest działanie spółki
zlokalizowanej na obszarze raju podatkowego jako licencjodawcy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu obniżeniu ulega podstawa opodatkowania w regionie, w którym
obowiązują wysokie stawki podatkowe.
W przypadku odsetek korzyści podatkowe osiągane są dzięki utworzeniu
przez spółkę oﬀshore podmiotu gospodarczego na terytorium charakteryzującym
się wysokim opodatkowaniem i ﬁnansowaniu jego działalności pożyczkami.
Działanie to daje możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania w regionie
o wysokich podatkach z tytułu wypłacanych odsetek i akumulacji zysku pochodzącego z odsetek w raju podatkowym21.
Ostatnią kategorią dochodu biernego są dywidendy. Wykorzystanie płatności dywidend pozwala na przetransferowanie dochodów z państw cechujących
się wysokimi podatkami. Metoda ta jest mniej skuteczna ze względu na fakt, iż
dywidendy są wypłacane z zysku już po opodatkowaniu.
Kolejną techniką planowania podatkowego przy wykorzystaniu rajów podatkowych jest wyłączenie części dochodu spod krajowego systemu podatkowego.
Pełne jej wykorzystanie możliwe jest wtedy, gdy pomiędzy krajem siedziby spółki
a państwem, w którym zlokalizowany jest zakład, istnieje umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania przewidująca metodę wyłączenia. Na jej podstawie
dochody osiągane przez spółki podlegają opodatkowaniu w raju podatkowym,
w którym prowadzony jest zakład 22.
Istotne znaczenie przy wykorzystaniu zakładu w celu zredukowania wysokości
obciążeń podatkowych odgrywa rozstrzygniecie kwestii prawa kraju do opodatko20

21

22

J. Banach, Opodatkowanie dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz uzyskiwanych ze źródeł zagranicznych przez polskie podmioty, cz. 1, „Monitor Podatkowy” nr 12,
2001.
W niektórych krajach istnieją pewne ograniczenia wynikające z przepisów służących zapobieganiu nadużywaniu ﬁnansowania obcego, czyli tzw. cienkiej kapitalizacji (thin capitalisation). Por. J. Głuchowski, R. Luterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen, Zarządzanie ﬁnansami w korporacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2001, s. 212-213.
Deﬁnition of Permanent Establishment, http://www.imf.org/external/np/leg/tlaw/2003/
eng/fen.pdf, stan na 15.08.06.
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wania zysków zakładu, a także podział dochodów na dochody zakładu i dochody
przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje można znaleźć w Umowie Modelowej
OECD nakazującej przyporządkowanie dochodów przedsiębiorstwa działalności
zakładu według zasady wyciągniętych ramion (arm’s length principle)23.
Posiadanie zakładu za granicą może się również wiązać z korzyściami pozapodatkowymi. Związane są one z brakiem obowiązku transferu do kraju wartości dewizowych pozyskanych przez zakład, który może posiadać za granicą
rachunek bankowy oraz podejmować inne działania nie obejmowane zakresem
zezwoleń dewizowych tak długo, jak długo te czynności są związane z działalnością zakładu.
Następnym sposobem skorzystania z przywilejów oferowanych przez raje
podatkowe jest wykorzystanie cen transferowych w celu maksymalizacji zysku
grupy podmiotów powiązanych. Manipulowanie nimi i ustalanie ich na poziomie
odbiegającym od cen rynkowych, w celu uniknięcia lub zmniejszenia opodatkowania, określa się mianem stosowania cen transferowych 24.
Mechanizm stosowania cen transferowych polega na tym, że przedsiębiorstwo macierzyste jako eksporter nie wysyła towaru bezpośrednio do importera,
ale sprzedaje go spółce z siedzibą w raju podatkowym. Płaci ona za towar cenę
transferową niższą od ceny faktycznie oferowanej i płaconej przez ﬁnalnego nabywcę. Następnie spółka z raju podatkowego odsprzedaje ten towar ﬁnalnemu
nabywcy, po wcześniej uzgodnionej cenie wyższej od ceny transferowej zapłaconej
ﬁrmie macierzystej.
Działanie takie umożliwia wykazywanie najwyższych zysków w państwach,
w których opodatkowanie dochodów jest najniższe, i równoczesne zaniżanie
podstawy opodatkowania przedsiębiorstw posiadających siedzibę w państwach
charakteryzujących się bardziej restrykcyjnym systemem podatkowym. W wyniku takiej operacji spółka macierzysta osiąga zysk niższy niż spółka z siedzibą
w raju podatkowym, przez co ponosi niższe zobowiązanie podatkowe. Natomiast
spółka z oazy podatkowej albo w ogóle nie płaci podatku, albo płaci go w bardzo
małym wymiarze.
23

24

Articles of the Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital, http://www.
oecd.org/ dataoecd/52/34/1914467.pdf, stan na 06.06.08.
M. Shaughnessy, J. Banach, A. Reszka, K. Szydłowska, P. Wiewiórka, Ceny transferowe,
C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 126. Por. J. Ickiewicz, Niektóre strategie podatkowe i parapodatkowe jako specyﬁczne źródło i formy ﬁnansowania małych przedsiębiorstw, w: Harmonizacja
rynków ﬁnansowych i ﬁnansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. naukowa
A. Bogus, M. Wypych, Diﬁn 2007, s. 444-445.
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Ceny transferowe mogą być stosowane także w przypadku usług. Wówczas
skorzystanie z przywilejów podatkowych polega na zwiększaniu kosztów przedsiębiorstwa macierzystego poprzez zakup usług niematerialnych oferowanych
przez spółkę z siedzibą w raju podatkowym 25.
Nabycie usług powoduje wzrost kosztów, a co za tym idzie obniżanie się
podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa działającego w państwie o wysokich
podatkach. Wprawdzie przychody za świadczone usługi stanowią przychód spółki
z raju podatkowego, ale ze względu na specyﬁkę terytorium, na którym działa,
albo jest ona zwolniona z płacenia podatku dochodowego, albo opłaca go na preferencyjnych warunkach. Najczęściej kupowane są usługi dotyczące zarządzania,
udzielenia licencji, działalności marketingowej oraz ubezpieczeniowej ze względu
na trudności z ich rynkową wyceną 26.
Ze względu na fakt, iż w przypadku transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi będącymi rezydentami rajów podatkowych istnieje obowiązek
sporządzania szczegółowej dokumentacji, która ma na celu wykrycie przez organy
skarbowe nieprawidłowości w określeniu wysokości cen transferowych i doszacowanie dochodów, istnieje duże ryzyko związane z wyceną transferu dla podmiotu
gospodarczego. Ryzyko przeprowadzenia kontroli z zakresu cen transferowych
jest w wielu różnych badaniach i ankietach przeprowadzanych wśród menedżerów
ﬁrm europejskich wymieniane na pierwszym bądź drugim miejscu w rankingu
ryzyk podatkowych dla międzynarodowych grup kapitałowych 27.
Instrumentem umożliwiającym ograniczenie tego ryzyka jest uprzednie porozumienie cenowe (APA). Możliwość zawierania z władzami podatkowymi
porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych została wprowadzona do
polskiej ordynacji podatkowej przepisami Działu IIa. Przepisy te obowiązują od
1 stycznia 2006 r28.
Osiągnięcie porozumienia między podatnikiem a organami podatkowymi
w ramach APA zobowiązuje podatnika do stosowania uzgodnionej metodologii
25

26

27

28

P. Kabalski, Ustalanie, analiza i dokumentowanie cen transferowych usług niematerialnych
z pomocą metod rachunkowości, „Rachunkowość Finansowa i Audyt”, nr 11/2004.
J. Głuchowski, J. Patyk, Transfer pricing kościelnych osób prawnych, w: Finanse publiczne, red.
naukowa A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2006, s. 252.
2005-2006 Global Transfer Pricing Surveys – Global Transfer Pricing Trends, Practices, and
Analysis, Ernst & Young, November 2005, s. 5-10.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005
r. nr 143, poz. 1199).
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w zakresie cen transferowych, gwarantując jednocześnie brak negatywnych konsekwencji podatkowych tak długo, jak długo podatnik będzie postępował zgodnie
z dokonanymi ustaleniami 29.
Należy dodać, iż wykorzystanie oaz podatkowych niekoniecznie musi wiązać
się z prowadzeniem na ich obszarze działalności. Istnieje szereg usług oferowanych
przez ﬁrmy doradztwa podatkowego umożliwiających płacenie niższych podatków. Jedną z nich jest założenie ﬁkcyjnie istniejącej spółki, tzw. spółki rotacyjnej,
do której kierowane są dochody30.
Usługą umożliwiającą dokonanie oszczędności podatkowych przy wykorzystaniu rajów jest wykup dodatkowego adresu na jego terytorium. W podobny
sposób funkcjonuje wykupienie usługi nominowanej polegającej na pełnieniu
roli dyrektora przedsiębiorstwa przez osobę ﬁzyczną będącą rezydentem raju
podatkowego.
Podsumowanie
Jedną z metod wpływania na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa jest wykorzystanie planowania podatkowego w celu zmniejszenia wysokości zobowiązań
podatkowych. Jednym ze stosowanych narzędzi są raje podatkowe, czyli obszary
oferujące niskie opodatkowanie lub zupełny brak opodatkowania.
Istnieje wiele metod wykorzystania rajów podatkowych do zmniejszenia ciążących na podmiotach gospodarczych obowiązków podatkowych. Wspólną cechą
większości z tych rozwiązań jest dążenie do alokacji osiąganego dochodu w krajach
o niskim obciążeniu podatkowym. Z reguły wiąże się to z koniecznością założenia
spółki oﬀshore w takim państwie.
Zasadniczym celem podejmowanych działań jest takie ukształtowanie stosunków gospodarczych, aby dochód, który dotychczas osiągany był na terytorium państwa-siedziby, został przetransferowany do spółki będącej rezydentem
raju podatkowego. W konsekwencji prowadzi to do wykazania jak najwyższych
29

30

Jako pierwsza skorzystała z porozumienia z Ministrem Finansów spółka Górażdże Cement S.A., członek jednego z największych na świecie koncernu cementowego Heidelberg
Cement. A. Błażejewska-Gaczyńska, A. Nowak, Możliwości rozwoju znaczenia uprzednich
porozumień cenowych dla polskich podatników na podstawie doświadczeń europejskich, http://
www.ey.com, stan na 05.06.08.
H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, op. cit., s. 263.

IWA KUCHCIAK
WYKORZYSTANIE RAJÓW PODATKOWYCH W CELU ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI...

zysków w spółce zlokalizowanej na terytorium raju podatkowego i równocześnie
zaniżenia podstawy opodatkowania spółki w państwie charakteryzującym się
wyższym opodatkowaniem.
W ramach omówionych technik służących do redukowania obciążeń podatkowych za pomocą rajów podatkowych należy wymienić nabywanie korzyści
umownych (treaty shopping), wyłączenie części dochodu spod krajowego systemu
podatkowego, uzyskiwanie dochodów biernych, zastosowanie cen transferowych
oraz działania nie wymagające rzeczywistego prowadzenia działalności na obszarze raju podatkowego.
Poza oferowanymi przez raje podatkowe korzyściami podatkowymi nie bez
wpływu na podmiot gospodarczy pozostają inne ważne cechy tych obszarów.
Należy do nich zaliczyć sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak stabilizacja ekonomiczna i polityczna, brak restrykcji dewizowych,
liberalny system prawny gwarantujący swobodę funkcjonowania oraz zapewnienie
ścisłej tajemnicy bankowej oraz braku efektywnej wymiany informacji o podmiotach gospodarczych dla celów podatkowych.

USAGE OF TAX HAVENS AS AN INSTRUMENT
FOR INCREASING COMPANY VALUE

Summary
Tax optimization can be treat as one of form of increasing company value
because it can lead to an additional source of money. The eﬀect of reduction
tax duties is decreasing cost of working and increasing amount of money witch
can be use for realizing investments and as the source of gains and the tool
of building market advantage area. International companies are able to take
advantages of diﬀerent kinds of tax systems in countries. They use diﬀerent
techniques of international tax planning. One of them is connected with tax
havens. Companies use several basic methods connected with tax havens to
reduce tax obligations. The most popular are: treaty shopping, collect passive
income, permanent establishment, transfer prices, raising a rotary company.
Translated by Iwa Kuchciak
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Grażyna Michalczuk

SPRAWOZDANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
– ŹRÓDŁO INFORMACJI O KREATORACH
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wstęp
Jednymi z obszarów informacji, które obecnie budzą szczególne zainteresowanie
użytkowników sprawozdań, to te, które pozwalają na poznanie perspektyw tworzących wartość jednostki. Taką perspektywę stanowią komponenty kapitału intelektualnego, które przyczyniają się do generowania strumieni przyszłych korzyści i są
uznawane za główny kreator wartości rynkowej współczesnych przedsiębiorstw.
Jednak zindywidualizowana i zróżnicowana natura aktywów niematerialnych stanowi podstawowy problem w zakresie możliwości prezentowania ich
za pomocą sprawozdań. Sprawozdawczość ﬁnansowa, oparta na tradycyjnych
instrumentach, pomija kluczowe elementy kapitału intelektualnego, tj. wiedzę
zgromadzoną w organizacji, procesy wewnętrzne, markę czy też relacje z klientami oraz partnerami.
Ograniczenie raportowania tylko do sprawozdawczości ﬁnansowej przyczynia
się do zwiększenia dysproporcji informacyjnej między interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Brak dostatecznych informacji o głównych kreatorach
wartości, jakimi są komponenty kapitału intelektualnego, zwiększa ryzyko podejmowania błędnych decyzji w oparciu o niepełne dane o ﬁrmie.
Biorąc powyższe pod uwagę, poszukuje się ciągle innowacyjnych rozwiązań
w zakresie możliwości ujmowania w sprawozdaniach tej niematerialnej sfery
przedsiębiorstwa, co niewątpliwie przyczyni się do1:
1

G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 158.
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– „objaśnienia” różnicy pomiędzy wartością rynkową a księgową przedsiębiorstwa,
– poprawy jakości komunikowania z interesariuszami na temat rzeczywistej
wartości i perspektyw przedsiębiorstwa,
– zmniejszenia asymetrii między wewnętrznymi a zewnętrznymi interesariuszami przedsiębiorstwa.
Do dnia dzisiejszego opracowano wiele koncepcji dotyczących raportowania
kapitału intelektualnego. Jednak tylko niektóre z nich opierają się na dojrzałych
koncepcjach propagowanych przez instytucje regulacyjne i organy środowiskowe.
Dlatego też w celu wypracowania wspólnego modelu sprawozdawczości kapitału
intelektualnego, o jasno sprecyzowanych ramach koncepcyjnych, podejmowane są
działania mające na celu łączenie różnych inicjatyw i ich instytucjonalizowanie.
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki raportowania kapitału intelektualnego.
1. Sprawozdawczość przedsiębiorstw a kapitał intelektualny
Problem kompletności i dostępności do informacji ekonomicznych generowanych przez jednostki gospodarcze, jest zagadnieniem niezwykle ważnym.
Jednymi z obszarów informacji, które obecnie budzą szczególne zainteresowanie
użytkowników sprawozdań, są te, które dotyczą kreatorów wartości rynkowej
przedsiębiorstw. Niewątpliwie jest nim kapitał intelektualny, na który składają
się m.in. prawa do wzorów, znaki towarowe, kultura organizacyjna, procesy zarządzania, zdolności innowacyjne, relacje z klientami, posiadane marki.
Aktywa niematerialne obarczone są jednak nadmiernym optymizmem, co stoi
w zasadniczej sprzeczności z konserwatyzmem rachunkowości, której produktem
ﬁnalnym jest sprawozdawczość ﬁnansowa 2. Powoduje to, iż na dzień dzisiejszy
przedsiębiorstwa mają możliwość prezentowania aktywów niematerialnych w sprawozdaniu ﬁnansowym, jednak w niewielkim zakresie. W większości zaliczane są
one do tzw. wartości ukrytych, które nie są identyﬁkowalne przez rachunkowość
jako aktywa, a co się z tym wiąże – nie są wyceniane i prezentowane w sprawozdaniu ﬁnansowym. Ograniczeniem w aktywowaniu pozycji kapitału intelektualnego
są przede wszystkim przyjęte kryteria uznawania aktywów niematerialnych za
pozycję bilansową. Dotyczy to możliwości: zidentyﬁkowania zasobu, sprawowania
2

M. Boniecki, Kapitał intelektualny w rachunkowości. „Problemy rachunkowości” 2005, nr 3,
s. 25.
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nad nim kontroli oraz wiarygodnej wyceny. Również wiele jednostek przyjmuje
w swojej polityce rachunkowości zasadę bezpośredniego ujmowania tego rodzaju
wydatku bezpośrednio w kosztach operacyjnych, a nie jako składnika majątkowego. Inne ograniczenie to takie, że nie zawsze ﬁrmy są zainteresowane wyodrębnianiem i wyceną pozycji składających się na aktywa niematerialne. Z problemem
takim można się spotkać w przypadku nabycia innych jednostek, gdy w procesie
alokacji ceny nabycia istnieje możliwość zidentyﬁkowania i aktywowania licznych
komponentów kapitału intelektualnego, takich jak marki i znaki towarowe, relacje
z klientem, listy klientów, bazy danych, umowy licencyjne, tajemnice handlowe. Są
one wówczas wyłączane z nabytej „wartości ﬁrmy”. W związku z tym, iż charakteryzują się one zróżnicowanym okresem ekonomicznego użytkowania, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w poziomach wyniku ﬁnansowego w kolejnych okresach
sprawozdawczych, ﬁrmy mogą skupić się przede wszystkim na rozpoznaniu tych
aktywów, które generują korzystne warunki w krótkim okresie.
Obowiązujące obecnie standardy sprawozdawczości ﬁnansowej są więc coraz
częściej krytykowane za swoją nieadekwatność do współczesnych realiów. Dotyczy to przede wszystkim ich przydatności w zakresie informowania o głównych
kreatorach wartości3. Biorąc jednak pod uwagę specyﬁczny charakter aktywów
niematerialnych, innowacje w sprawozdawczości ﬁnansowej są obecnie bardzo
trudne. Co prawda podejmowane są próby rozszerzenia bilansu o pozycje aktywów niematerialnych, jednak na dzień dzisiejszy są to rozwiązania nowatorskie
i trudne do praktycznej weryﬁkacji.
3

Już w latach sześćdziesiątych zaczęto dostrzegać, że sprawozdanie ﬁnansowe nie daje pełnego obrazu przedsiębiorstwa. Judy Lewent, dyrektor ﬁnansowy Merck & Co, stwierdziła,
że w ﬁrmach opartych na wiedzy rachunkowość nie jest w stanie uchwycić niczego naprawdę istotnego. Niedoskonałość i uniwersalność tradycyjnego sprawozdania ﬁnansowego podważył też K.E. Sveiby, w opublikowanym w 1989 r. Raporcie Konrada dowodząc,
że w warunkach zmieniającego się otoczenia biznesu znaczenie ﬁnansowych wskaźników
ulega dewaluacji. Jako antidotum na zaistniałą sytuację zaproponował skupienie się w większym stopniu na pozaﬁnansowych wskaźnikach i informacji. K.E. Sveiby, The Invisible Balance Sweet: Key indicators for accounting, control land valuation of how – know companies,
www.sveiby.com.au. Niską przydatność informacyjną sprawozdania ﬁnansowego w zakresie
komunikowania o niematerialnych zasobach podkreślają też B. Lev i P. Zarowin. Ten stan
rzeczy przypisują zarówno zwiększającemu się znaczeniu nie raportowanych do tej pory
aktywów niematerialnych, jak i też trudnościom w dostosowaniu zmian w modelu raportowania ﬁnansowego do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego. Szerzej: B. Lev,
P. Zarowin, The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, „Journal of Accounting Research” 1999, Vol. 37 (2), s. 353-385.
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Odpowiedzią ze strony teorii, jak i praktyki na zaistniały problem jest ewolucja w kierunku sprawozdawczości biznesowej, która wykracza poza ramy sprawozdawczości ﬁnansowej i opracowuje współczesny (optymalny) raport roczny
przedsiębiorstwa. Cechy sprawozdawczości biznesowej ilustruje schemat 1.
Schemat 1. Cechy sprawozdawczości biznesowej

Kryteria

Sprawozdawczość biznesowa

Cechy

Zorientowanie na interesariuszy
Zakres i koncentracja
sprawozdawczości

Szerszy zakres wyników działalności, skoncentrowany
na generatorach wartości

Rodzaj i charakter
informacji

Informacje indywidualizowane, rozszerzone o charakterze
retro- i prospektywnym (liczbowe i opisowe; finansowe i niefinansowe)

Elementy składowe

Listy do interesariuszy, sprawozdanie z działalności,
informacje prospektywne, raport na temat ryzyka,
raport finansowy, raport o kapitale intelektualnym, audyt raportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Marcinkowska:
Raportowanie wartości spółki dla inwestorów,
w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora,
red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 619, 632.

W ramach sprawozdawczości biznesowej informacje o aktywach niematerialnych ujmowane są w formie oddzielnego raportu. Poziom szczegółowości
informacji o aktywach niematerialnych zawarty w raporcie musi być zgodny
z deklarowaną strategią ﬁrmy, a jednocześnie spełniać oczekiwania i wymagania
odbiorców informacji. Biorąc to pod uwagę, formułowane są założenia dotyczące
sporządzania sprawozdania o aktywach niematerialnych, które pozwolą na zapewnienie wysokiej jakości prezentowanych informacji4:
– przekazywana informacja powinna dotyczyć zdolności ﬁrmy do tworzenia
wartości,
– model raportowania powinien być oparty na rodzaju relacji między poszczególnymi elementami i składnikami aktywów niematerialnych, natężeniu ich wzajemnych interakcji oraz ich bezpośrednich efektach,
4

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oﬁcyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 174.
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– raport musi zawierać informację o stabilności aktywów niematerialnych
i czynnikach powodujących zmiany w ich wartości, jak też o rozmiarach
dostępnych aktywów niematerialnych.
Prezentowanie informacji o kapitale intelektualnym w praktyce stwarza jednak
wiele problemów. Pierwszy podstawowy to ten, iż obecnie brak jest wypracowanego standardu lub nawet powszechnie obowiązującego wzorca sprawozdania
o kapitale intelektualnym.
2. Schematy raportowania o kapitale intelektualnym
Zindywidualizowana i zróżnicowana natura aktywów niematerialnych stanowi
podstawowe ograniczenie w możliwości ich komunikowania w formie tradycyjnych sprawozdań ﬁnansowych. W związku z tym podejmowane są ciągle próby
opracowania sposobu informowania interesariuszy o niematerialnych zasobach
jednostki. Pojawia się w tym zakresie wiele projektów dotyczących jego raportowania. Część z nich znalazła praktyczne zastosowanie, natomiast inne są wyłącznie
instrumentem wykorzystywanym przez jego twórców, bądź też nadal znajduje się
w sferze opracowanych koncepcji5.
Pierwsze próby włączenia kapitału intelektualnego do sprawozdań ﬁnansowych były podejmowane już w latach 60. w ramach opracowywanej koncepcji
rachunkowości zasobów ludzkich6. Jednak pierwszym7 mającym praktyczne zastosowanie narzędziem do identyﬁkacji i sterowania kapitałem intelektualnym
był raport roczny opracowany przez L. Edvinssona wraz ze specjalistami Skandii
AFS – Nawigator Kapitału Intelektualnego (Nawigator Skandii). Raport ten
umożliwia ujęcie kapitału ﬁnansowego i intelektualnego organizacji, co pozwala
na zobrazowanie przeszłych dokonań organizacji (perspektywa ﬁnansowa), jak
też jej aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych (kapitał intelektualny). Przy
jego tworzeniu oparto się na założeniu, że różne typy kapitału mają odrębny obszar wpływu, możliwy do pomiaru przy użyciu odpowiedniej grupy wskaźników,
5

6

7

B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Diﬁn, Warszawa 2007, s. 93.
P.H. Sullivan, A. Brief, History of the Intellectual Capital (http://www.sveiby.com/articles/
icmmovement.htm)
Wcześniej w 1989 roku taką próbę podjęła ﬁrma konsultingowa WM-Data, która jako
pierwsza organizacja na świecie opublikowała dodatek do raportu rocznego poświęcony
kapitałowi intelektualnemu.
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które nie występują w tradycyjnie sporządzanych sprawozdaniach ﬁnansowych.
W Nawigatorze wyodrębniono pięć elementów (obszarów) wpływu kapitału intelektualnego: ﬁnansowy, klientów, procesów, odnowy i rozwoju, zatrudnionych
(ludzki)8. Są to obszary, z których wywodzi się wartość kapitału intelektualnego
i na których ﬁrma powinna koncentrować swoją uwagę. Nawigator pozwala na
generowanie informacji o całościowej sytuacji przedsiębiorstwa. Model raportu
opiera się na założeniu, że prawdziwa wartość ﬁrmy kryje się w jej zdolności do
generowania stałej wartości w procesie wdrażania wizji i strategii. Na podstawie
strategii można określić czynniki sukcesu, które muszą być maksymalizowane9.
Oprócz Nawigatora Kapitału Intelektualnego wypracowano szereg innych
propozycji dotyczących wizualizacji kapitału intelektualnego. Do najbardziej
znanych modeli można zaliczyć: Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible
Assets Monitor) K.E. Sveiby’ego, model oceny kapitału intelektualnego oparty na
koncepcji Karty Łańcucha Wartości (Value Chain Scoreboard – VCS) B. Leva, ICIndex, Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard) autorstwa R.S. Kaplana i D.P. Nortona czy też duński projekt pomiaru kapitału intelektualnego10.
Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard – BSC)11 koncentruje się
przede wszystkim na włączeniu kapitału intelektualnego do strategii ﬁrmy i połączeniu z ogólną wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Wykorzystuje spójny system
ﬁnansowych i pozaﬁnansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji oraz zakłada przedstawienie strategii w postaci zestawu mierzalnych celów
niezbędnych do realizacji misji przedsiębiorstwa. Obok czynnika ﬁnansowego,
8

Obszar ﬁnansowy opisuje przeszłość ﬁrmy, czyli gdzie organizacja znajdowała się w określonym momencie i opiera się na tradycyjnych wskaźnikach ﬁnansowych. Obszar klientów
i procesów reprezentuje teraźniejszość i działania, na których obecnie koncentruje się organizacja. Mierzy on kapitał relacji z klientami oraz odpowiednią część kapitału strukturalnego. Obszar innowacji i rozwoju przedsiębiorstwa, który wybiega w przyszłość. Opiera się
na wskaźnikach, które pokazują zarówno, jak przedsiębiorstwo przygotowuje się do przyszłości (np. poprzez szkolenia pracowników, prace nad nowymi produktami), ale także jak
efektywnie wykorzystuje informacje z przeszłości (np. poprzez unowocześnianie produktów, wdrażanie nowych strategii). Ostatni element koncentruje się na czynniku ludzkim,
czyli aktywnej sile organizacji, mającej wpływ na pozostałe obszary. Szerzej na ten temat:
L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 56-101.
9
S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny…, op. cit., s. 139.
10
A. Jaruga, J. Fijałkowska, Kapitał intelektualny – wyzwanie dla rachunkowości, „Rachunkowość” 2003, nr 11, s. 20.
11
Metoda popularna w praktyce, wdrożona przez wiele przedsiębiorstw w Polsce pod potrzeby zarządzania strategicznego.
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stanowiącego integralną część, BSC komunikuje o trzech podstawowych grupach aktywów niematerialnych niezbędnych w realizacji strategii: strategiczne kompetencje (strategiczne umiejętności i wiedza pracowników), strategiczne
technologie (systemy informacyjne, bazy danych), klimat dla działania (kultura
organizacyjna).
BSC pozwala na realizację dwóch głównych zadań. Pierwsze to możliwość
przełożenia strategii ﬁrmy na różne obszary jej działalności. Drugie to możliwość komunikacji strategii na wszystkich poziomach ﬁrmy. Organizacja i zdolność organizacji do osiągania wyznaczonych celów rozpatrywana jest w czterech
podstawowych, ściśle ze sobą powiązanych perspektywach: ﬁnansowej, klienta,
procesów wewnętrznych rozwoju i wzrostu12.
Monitor aktywów niematerialnych (Intangible Assets Monitor)13 służy przede
wszystkim do monitorowania stanu zasobów niematerialnych. Zgrupowane są
one w ramach trzech kategorii: struktury zewnętrznej (relacje pomiędzy ﬁrmą
a jej otoczeniem, w tym zwłaszcza umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
dobrych kontaktów z klientami), struktury wewnętrznej (wszystkie aktywa niematerialne będące własnością ﬁrmy, nie uwzględnione w bilansie), kompetencji
indywidualnych (wiedza i umiejętności pracowników). K.E. Sveiby, tworząc swoją
metodykę, skupił się na realizacji procesów zarządczych wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i wsparciu zewnętrznego raportowania. Monitor opiera się na szeregu
mierników, zgrupowanych w czterech kategoriach: wyznaczniki wzrostu, wyznaczniki odnowy, wyznaczniki efektywności, wyznaczniki stabilności. Takie
ujęcie pozwala na monitorowanie stanu i zmian w poziomie aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wskaźniki modelu mierzą zarówno poziom aktywów
niematerialnych, jak i związane z nimi trendy. Monitor aktywów niematerialnych
może być traktowany jako uzupełnienie klasycznego systemu rachunkowości
przedsiębiorstwa, co pozwala na uzyskanie pełnego jego obrazu14.
IC-Index15 jest modelem będącym wynikiem kolejnego etapu prac nad opracowaniem koncepcji wizualizacji procesu tworzenia wartości w oparciu o kapitał
12

13

14

15

R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie,
PWN, Warszawa 2001.
Monitor aktywów niematerialnych opracowany przez Karla-Erika Sveiby’ego na bazie
„Raportu Konrada”, od 1995 r. stosowany jest w spółce prowadzącej działalność konsultingową i szkoleniową Celemi.
K.E. Sveiby, The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
Model opracowany przez R. Roosa, J. Roosa, N. Dragonettiego i L. Edvinssona.
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intelektualny. Ma on charakter modelu karty punktowej i łączy długą listę pojedynczych wskaźników w jeden syntetyczny indeks, którego zmiany odnoszone są
do zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wybór wskaźników i określenie
ich wagi w zagregowanym indeksie zależy od kluczowych elementów kapitału
intelektualnego w ﬁrmie, jej strategii, charakteru prowadzonej działalności oraz
codziennych operacji gospodarczych. IC-Index pozwala na monitorowanie dynamiki kapitału intelektualnego w oparciu o wyniki uzyskane we wcześniejszych
okresach16.
Karta Łańcucha Wartości (Value Chain Scoreboard – VCS) to model silnie ukierunkowany na raportowanie zewnętrzne kapitału intelektualnego. Opracowany
przez B. Leva w celu demokratyzacji i uzewnętrzniania procesu podejmowania
decyzji. Odnosi się to do komunikowania na temat kształtowania się sytuacji
przedsiębiorstwa z zewnętrznymi grupami interesu. Według B. Leva najbardziej
istotne dla podejmowanych decyzji są informacje dotyczące łańcucha wartości
przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości opisywany jest jako proces innowacji rozpoczynający się od fazy odkryć i nauki (obszar: wewnętrzna odnowa, posiadane
zdolności sieci powiązań) poprzez implementację (obszar: własność intelektualna,
technologiczna wykonalność, Internet), a kończący się na komercjalizacji nowego
produktu lub usługi (obszar: klienci, wyniki działalności, perspektywy rozwoju).
Dla każdego z etapów łańcucha wartości przypisywane są grupy wskaźników.
Model opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo może tworzyć swoją wartość
ﬁnansową w oparciu o będący w jego dyspozycji kapitał intelektualny, ale tylko
w sytuacji współistnienia i harmonijnego współdziałania wszystkich jego elementów składowych17.
Przedstawione modele pozwalają na identyﬁkację poszczególnych elementów
kapitału intelektualnego oraz obrazują ich wkład w proces kreowania wartości
w organizacji. Mogą one stanowić punkt wyjścia przy tworzeniu raportów rocznych przedsiębiorstwa w części dotyczącej sprawozdania o kapitale intelektualnym.
Należy jednak podkreślić, iż modele te dostarczają informacji o kapitale intelektualnym, ale głównie w wartościach wyrażonych w jednostkach nieﬁnansowych.
W tym ujęciu sprawozdanie kapitału intelektualnego można zidentyﬁkować jako
zestawienie wskaźników i modeli opisowych, które pozwalają uzyskać informacje
na temat głównych generatorów wartości.
16
17

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny…, op. cit., s. 137.
B. Lev, Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press,
Washington 2001, s. 373.
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Struktura zastosowana w większości modeli ma wiele podobnych cech, różnią
się one przede wszystkim podejściem do deﬁniowania kapitału intelektualnego,
przyjętymi miernikami, jak i też celem, któremu służą. Porównanie wybranych
modeli raportowania kapitału intelektualnego z punktu widzenia ich praktycznej
aplikacji przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zalety i wady wybranych modeli raportowania kapitału intelektualnego
Zalety

Wady
Nawigator Skanii

• zastosowanie przede wszystkim
• wielowymiarowa propozycja rozwiązań
przy rozbudowanych strukturach
w zakresie pomiaru oraz prezentacji poszczei zależnościach przedsiębiorstwa
gólnych składników kapitału intelektualnego
• ograniczona przydatność w prognozowaniu
• zawiera rozbudowany system wskaźników
rozwoju przedsiębiorstwa
• wskaźniki prezentowane są w sposób
• subiektywny dobór wskaźników, co zmniejsza
zrozumiały, mający walory aplikacyjne
uniwersalny charakter pomiaru
• pozwala na stworzenie własnych mierników
w oparciu o zaproponowana listę
• czytelna agregacja składników kapitału
intelektualnego
• powiązanie obszaru finansowego z obszarami
kreującymi aktywa niematerialne
(poszukiwanie zależności)
• umożliwia porównanie przedsiębiorstw
Zrównoważona Karta Wyników
• logicznie powiązany system mierników
• pozwala na ocenę wyników finansowych
przy jednoczesnym monitorowaniu postępów
w budowie i pozyskiwaniu aktywów
niematerialnych
• pozwala na uzyskanie informacji na temat
poziomu realizacji celów w wyznaczonych
obszarach osiągnięć, np. technologii, klientów
• interesująca propozycja jakościowych
wskaźników

• wdrożenie modelu wymaga wcześniejszego
ścisłego określenia wiązki celów
• nie dostarcza informacji na temat pomiaru
zasobów niematerialnych, jak też przepływu
między komponentami kapitału
intelektualnego (układ statyczny)
• ograniczony zakres informacji na temat
otoczenia zewnętrznego
• ograniczona możliwość porównań
między firmami

Monitor Aktywów Niematerialnych
• szerokie instrumentarium do pomiaru
aktywów niematerialnych
• wskazuje czynniki, które będą miały
w przyszłości kluczowe znaczenie
• możliwość wyboru optymalnego
zestawu wskaźników

• większość proponowanych wskaźników
charakterystyczna dla rozbudowanych
struktur dużego przedsiębiorstwa
• dość skomplikowana analiza wyników
• ograniczona przydatność do porównań
między przedsiębiorstwami.
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IC-Index
• elastyczny i dynamiczny model
• monitoruje zmiany w przepływach kapitału
intelektualnego
• przedstawia wiele dodatkowych informacji
o zdolności do tworzenia wartości w firmie
• umożliwia ogólne spojrzenie
na przedsiębiorstwo
• pozwala na lepsze zrozumienie wpływu
podejmowanych działań i decyzji na kapitał
intelektualny

• oparty na subiektywnym doborze wskaźników, co ogranicza uniwersalność metody
pomiaru
• ogranicza się do pomiaru wyłącznie zmian
w przepływach kapitału intelektualnego
• złożony model, trudny do praktycznej aplikacji

Karta Łańcucha Wartości
• koncentracja na innowacyjności, która jest
jednym z najważniejszych determinantów
wzrostu
• odzwierciedla związek pomiędzy wykorzystanymi wskaźnikami a rynkową wartością
przedsiębiorstwa
• wystandaryzowane wskaźniki umożliwiające
porównania miedzy przedsiębiorstwami

• brak jednoznacznej prezentacji wskaźników
• nie operuje poziomami optymalnymi
w odniesieniu do przyjętych wskaźników,
co może utrudnić ich ocenę

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z przedstawionych modeli może przynieść w przypadku jego zastosowania szereg korzyści, ale też każdy z nich obarczony jest wadami. Do dnia
dzisiejszego żaden z nich nie znalazł powszechnego zastosowania. Jednak ich
koncepcje i założenia często są punktem wyjściowym do opracowywania przez
ﬁrmy własnych raportów rocznych18 zawierających informacje o kapitale intelektualnym. Przykładami są raporty takich ﬁrm, jak: ABB, Dow Chemical, Merck,
Hewlett-Packard, Telia. Na dzień dzisiejszy te innowacyjne praktyki stosowane
są przede wszystkim w sektorach zaawansowanych technologii, usługach ﬁnansowych i usługach biznesowych19.
Efektem powyższych działań jest opracowywanie wciąż nowych wzorców
sprawozdania o kapitale intelektualnym. Jednak tylko niektóre z nich opierają się
na dojrzałych koncepcjach propagowanych przez instytucje regulacyjne. Tym18

19

Wiele opracowywanych raportów opiera się na Nawigatorze Skandii, który jest zbudowany na bardzo dobrym fundamencie teoretycznym, a oprócz tego jest bardzo dobrze zakorzeniony w praktyce gospodarczej.
D. Dobija, Metodyka szacowania wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red.
B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 282.
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czasem interesariusze zewnętrzni oczekują, że prezentowana w sprawozdaniu
informacja o kapitale intelektualnym będzie rzetelna i obiektywna oraz będzie
możliwe porównanie raportów różnych ﬁrm. Wymaga to więc standaryzacji
oraz całościowego ujęcia nie tylko schematu raportowania, ale także informacji
prezentowanej w raporcie20.
Założeniem jest wypracowywanie wspólnego modelu sprawozdawczości kapitału intelektualnego, o jasno sprecyzowanych ramach koncepcyjnych, kryteriach
doboru i prezentacji mierników21. Dlatego też w celu wypracowania standardu
sprawozdania o kapitale intelektualnym w ostatnich latach podejmowane są próby
łączenia odrębnych inicjatyw i ich instytucjonalizowania. Taka inicjatywą jest
wdrażany do praktyki przedsiębiorstw – Bilans Wartości Niematerialnych (Intellectual Capital Statement)22. Jest on skierowany przede wszystkim do ﬁrm, o których
sukcesie decyduje kapitał intelektualny. Intencją Bilansu Wartości Niematerialnych
jest umożliwienie organizacji określenie składników kapitału intelektualnego,
komunikowanie go interesariuszom oraz wdrożenie działań na rzecz jego rozwoju.
Jego podstawą jest określenie wizji oraz łańcucha wartości w danej organizacji.
Określane są w nim współzależności pomiędzy poszczególnymi wymiarami kapitału intelektualnego (kapitałem ludzkim, strukturalnym i relacyjnym) oraz ich
wpływ na sukces biznesowy. Umożliwia to pokazanie znaczenia poszczególnych
elementów kapitału intelektualnego dla osiągnięcia sukcesu.
Zakończenie
W teorii i praktyce zarządzania wzrostem wartości przedsiębiorstwa coraz
większego znaczenia nabiera umiejętność identyﬁkacji tzw. generatorów wartości.
Kreatorami wartości przedsiębiorstw są zarówno aktywa materialne, jakie ono
posiada, jak też zasoby nie mające postaci materialnej, tj. wiedza i umiejętności
pracowników, kultura organizacji, zasoby informatyczne, kontakty z klientami,
listy klientów, marki handlowe, prawa autorskie.
20
21

22

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny..., op. cit., s. 174.
M. Marcinkowska, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje
w sprawozdawczości biznesowej, Oﬁcyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 208.
Koncepcja sprawozdania kapitału intelektualnego oparta jest na doświadczeniach duńskich.
Objęta obecnie projektem realizowanym na poziomie europejskim, którego celem jest opracowanie zharmonizowanej europejskiej metodologii InCaS, opracowanie narzędzia komputerowego, które pozwoli tę metodologię wdrażać oraz udostępnienie jej innym przedsiębiorcom. Po raz pierwszy tym projektem objęto również przedsiębiorstwa w Polsce.
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Jednymi z obszarów informacji, które obecnie budzą szczególne zainteresowanie użytkowników sprawozdań, są te, które pozwalają na poznanie kapitału
intelektualnego tworzącego wartość jednostki. Jednak tradycyjny system sprawozdawczości ﬁnansowej nie odzwierciedla pełnego portfela aktywów ﬁrmy.
Kluczowe składniki aktywów niematerialnych nie spełniają wymogów prezentacji
ich w sprawozdaniu ﬁnansowym ze względu na przyjęte kryteria uznawania aktywów za pozycję bilansową.
W odpowiedzi na pojawiające się stwierdzenia o zmniejszaniu się wartości
tradycyjnego modelu raportowania i potwierdzeniu tego faktu przez badania empiryczne poszukuje się optymalnego rozwiązania, które pozwoli na komunikowanie
aktywów niematerialnych interesariuszom. Biorąc jednak pod uwagę specyﬁczny
charakter aktywów niematerialnych, innowacje w sprawozdawczości ﬁnansowej są
obecnie bardzo trudne. Podejmowane są co prawda próby kompleksowego ujęcia
aktywów niematerialnych w sprawozdaniu ﬁnansowym, jednak na dzień dzisiejszy
są to rozwiązania nowatorskie i niełatwe do praktycznej weryﬁkacji. Dlatego też
docelowe rozwiązania w tej dziedzinie z pewnością będą musiały przyjąć formę
wychodzącą poza ramy aktualnie obowiązującego sprawozdania ﬁnansowego.
Wypracowane do tej pory modle raportowania kapitału intelektualnego można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje uniwersalne modele, które pierwotnie
opracowane zostały w celu prezentacji nowej metodologii, a dopiero później zaadaptowane i zastosowane w praktyce konkretnych przedsiębiorstw (m.in. Zrównoważona Karta Wyników, Monitor Aktywów Niematerialnych, Karta Łańcucha
Wartości). Druga to modele, które zostały opracowane pierwotnie dla indywidualnych przedsiębiorstw lub w celach komercyjnych (m.in. Nawigator Skandii,
IC-Index). Ich cechą jest dostosowanie do specyﬁki tych przedsiębiorstw.
Jednak jak dotychczas nie udało się wypracować standardu dotyczącego raportowania kapitału intelektualnego. Dlatego też niektóre przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują próby opracowania modeli sprawozdań z kapitału intelektualnego, które są dostosowane do ich specyﬁki i uwypuklają ich najważniejsze cechy.
Przygotowywane przez nie sprawozdania o kapitale intelektualnym ujmowane
są z reguły jako dodatkowe informacje w raportach rocznych. Zawierają one nie
tylko liczby i wskaźniki, ale także opisy o posiadanym kapitale intelektualnym
oraz o sposobie jego wykorzystania.
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INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT – SOURCE OF INFORMATION
ABOUT COMPANY VALUE CREATORS

Summary
The accounting standards which are currently in force do not keep up with the
new ways of creating and materializing enterprise value. It refers to their suitability for intangible assets reporting. The gap in this ﬁeld has been completed
by working on models of reporting of intellectual capital which exceeds the
accounting system. Many methods of reporting of intellectual capital have
been developed but only a few of them are based on mature concepts. Thus,
in order to work out a common system of intellectual capital reporting within
clearly speciﬁed conceptual frames diﬀerent initiatives have been merged.
Translated by Grażyna Michalczuk
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Jan Polowczyk

KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
JAKO KLUCZOWY ELEMENT STRATEGII BIZNESOWEJ

„Mając na celu swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa
skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzało mi się widzieć,
aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują dla dobra społecznego.
Jest to zresztą objaw niezbyt powszechny wśród kupców i niewielu słów potrzeba, aby im to odradzić”
Adam Smith1

Większość autorów piszących o strategii pomija w swoich rozważaniach podstawowy cel, który powinno realizować przedsiębiorstwo. To tak, jakby kapitan
statku wyruszał w daleki rejs, nie wiedząc, dokąd zmierza. Cel główny ﬁrmy jest
kwestią podstawową i nie można od niego uciekać albo pozostawiać niedomówienia, czy też spychać na sam koniec rozważań o strategii 2. Musi być to cel bardzo
ogólny i nadrzędny w stosunku do wszystkich innych. Celem tym nie jest ani misja,
ani wizja. To są komunikaty strategiczne adresowane głównie do interesariuszy:
pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, itp.
W praktyce menedżerowie każdego dnia muszą dokonywać wyborów i podejmować mniej lub bardziej ważne decyzje, kierując się „jakimś celem nadrzędnym”.
Nieustannie mają do czynienia z ludźmi i instytucjami uważającymi, że to wła1

2

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007,
t. 2, s. 40.
Tak zrobili autorzy bardzo ciekawej książki: B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE,
Warszawa 2007.
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śnie ich interesy powinny być realizowane. Do rozstrzygania tych codziennych
problemów, ale przede wszystkim do formułowania strategii, konieczny jest ów
cel nadrzędny.
W krajach o gospodarce rynkowej wszyscy na ogół zgadzają się, że ﬁrmy
powinny realizować strategie gwarantujące zyskowność i jednocześnie wypełniać
pewne obowiązki względem społeczeństwa. Na tym ogólnym stwierdzeniu zgoda
się kończy. W rzeczywistości istnieje ogromne zróżnicowanie opinii na temat tego,
jakimi celami przedsiębiorstwa kierują się faktycznie, a jakimi powinny. Bardzo
często są to cele rozbieżne3.
Celem głównym każdej ﬁrmy działającej w systemie gospodarki rynkowej
jest pomnażanie bogactwa akcjonariuszy (inwestorów, właścicieli). Tak jest
nawet wtedy, gdy większość akcjonariuszy nie widziała na oczy swojej ﬁrmy i nie
wie, kto nią zarządza. Jednak wyłożyli na jej akcje pieniądze na rynku pierwotnym
lub wtórnym i związani są niewątpliwie ryzykiem, które ponoszą. Takie podejście
jest całkowicie zgodne z teorią „ojca ekonomii” Adama Smitha.
Jest to cel tak fundamentalny, że na co dzień się o nim nie mówi. Ba, mówienie
o tym wprost może uchodzić za politycznie niepoprawne. Tak jest szczególnie
w krajach z silnymi związkami zawodowymi. W związku z tym najczęściej na
plan pierwszy wysuwane są inne cele, jak na przykład satysfakcja pracowników lub
dobro klientów – również ważne, ale jednak będące tylko środkiem do realizacji
celu podstawowego.
Prezes ﬁrmy jest powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą albo radę
dyrektorów, czyli gremia, których członkowie powinni być powoływani przez
akcjonariuszy. Jedno jest oczywiste: prezes ﬁrmy musi, i to coraz bardziej, liczyć
się z opiniami akcjonariuszy. Ta podległość najlepiej wskazuje, czyją wolę zarządzający ﬁrmą muszą wypełniać w pierwszej kolejności.
Zarządzanie ﬁrmą, a więc to, do czego jej prezes jest zobowiązany, polega
przede wszystkim na układaniu właściwych relacji ze wszystkimi pozostałymi
interesariuszami, a głównie z pracownikami, klientami i dostawcami. Jako prezes teoretycznie mógłby wszystkich ich wymienić na nowych. Nie może jednak
zmienić akcjonariuszy, bo to oni nad nim mają władzę.
W amerykańskim systemie korporacyjnym najważniejszym gremium jest rada
dyrektorów (board of directors), w której zasiadają dyrektorzy wykonawczy stanowiący
zarząd (executive oﬃcers, executive board) i dyrektorzy niewykonawczy (non-executive)
– najczęściej właściciele, doświadczeni menedżerowie z innych ﬁrm, byli politycy
3

T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 160.
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i wpływowe osobistości. Nie ma formalnego podziału na zarząd i radę nadzorczą.
Stąd na przykład w wielu przedsiębiorstwach amerykańskich prezes zarządu (president) i równocześnie także CEO (chief executive oﬃcer - główny dyrektor wykonawczy) jest również przewodniczącym rady dyrektorów (chairman of the board). Oznacza
to skupienie wielkiej władzy w rękach jednej osoby. Prezes ﬁrmy amerykańskiej ma
dziś ogromne uprawnienia, znacznie większe niż większość jego europejskich kolegów, w tym polskich. A. Greenspan, na podstawie swoich doświadczeń z zasiadania
w radach dyrektorów, stawia tezę, że prezesi i autorytaryzm, który się z nimi wiąże,
stanowią prawdopodobnie najlepszy przepis na sukces ﬁrmy4.
A zatem kluczowym pojęciem, które powinna sobie przyswoić teoria strategii,
jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli inaczej – bogactwa dla właścicieli. Zadziwiające jest to, że tak nie jest. Termin „zarządzanie przez wartość” jest
przecież dobrze znany. Na przykład w Polsce miesięcznik „Przegląd Organizacji”
w okresie od 2000 r. do maja 2008 r. zamieścił osiemnaście artykułów na temat
VBM (value based management). Dlatego zadziwiająca jest mała absorpcja tej koncepcji przez strategie, a nawet szerzej – przez zarządzanie w ogóle5.
Cynthia A. Montgomery6 pisze o ewolucji teorii strategii biznesowych w ciągu
ostatnich dwudziestu lat i o niewątpliwym dorobku w budowaniu ich podstaw
naukowych. Powszechnie strategię traktuje się jako zbiór rozwiązań w celu zachowania długoterminowej, trwałej przewagi konkurencyjnej. W XXI wieku
strategia powinna być rozumiana jako dynamiczny proces, którego celem jest
tworzenie wartości. Kluczową rolę w tym procesie ma do spełnienia szef ﬁrmy
(prezes, CEO itp.). To on jest głównym strategiem. Strategia jest nie tyle ideą czy
planem, ale przede wszystkim drogą rozwoju dla ﬁrmy. Jest procesem ciągłym.
Cel musi być jądrem strategii.
Montgomery nie wyjaśnia niestety, na czym ma polegać kreowanie wartości.
Nie wspomina nic o akcjonariuszach. Można się jedynie domyślać, że chodzi jej
o wartość dla wszystkich interesariuszy.
Tak właśnie kreowanie wartości przez przedsiębiorstwo rozumie Joan Magretta7. Uważa ona, że kreowanie wartości jest ożywiającą zasadą nowoczesnego
4
5

6

7

A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, WWL Muza SA, Warszawa 2008.
Na przykład R.W. Griﬃn w swojej obszernej monograﬁi Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005, nie wspomina zupełnie o VBM.
C.A. Montgomery, Putting Leadership Back into Strategy, Harvard Business Review, January
2008.
J. Magretta, What Management Is: How It Works and Why It’s Everyone’s Business, The Free
Press, New York 2002, rozdz. 1.
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zarządzania i jego główną odpowiedzialnością. Oznacza ważne przesunięcie
w mentalności (mindset) korporacji: od zarządzania zasobami do zarządzania
wynikami. Jednocześnie jest to termin bardzo abstrakcyjny, wieloznaczny, trudny
w deﬁniowaniu i komunikowaniu.
Tabela 1. Brakujące wymiary strategii
Powszechne obecne podejście:
Strategia jako ustalone rozwiązanie

Czego brakuje:
Strategia jako proces dynamiczny

Długoterminowa trwała
przewaga konkurencyjna

Cel

Kreowanie wartości

CEO i zewnętrzni konsultanci
od strategii

Przywództwo

CEO jako główny strateg; praca
nie może być wykonana
przez zewnętrznych konsultantów

Niezmienny plan na podstawie
dokładnych analiz

Forma

Naturalny proces adaptacyjny,
holistyczny i bez wyraźnego końca

Intensywny okres formułowania,
a następnie długotrwały okres wdrażania

Ramy
czasowe

Codziennie, bez przerwy,
nieustannie

Obrona ustalonej strategii

Ciągła
aktywność

Wspieranie przewagi konkurencyjnej
i rozwijanie firmy

Źródło: C.A. Montgomery, Putting Leadership Back into Strategy,
Harvard Business Review, January 2008.

Magretta uważa, że misją zarządzania jest przede wszystkim kreowanie wartości dla klientów, pracowników, a także dla akcjonariuszy. Jest to główna odpowiedzialność szefa ﬁrmy. W miarę jak rośnie znaczenie aktywów niematerialnych,
wzrasta znaczenie klientów w deﬁniowaniu wartości.
Nawet jeżeli przyjmiemy, że podstawowym celem istnienia każdej ﬁrmy
działającej w gospodarce rynkowej jest pomnażanie zamożności właścicieli, to
wyznaczenie strategii ﬁrmy wymaga jeszcze dodatkowo ustalenia, w jaki sposób
cel ten będzie mierzony.
Przez dziesiątki lat przyjęło się, że głównym wskaźnikiem mówiącym o powodzeniu ﬁrmy jest jej zysk, a dokładniej: zysk netto. Musimy jednak pamiętać,
że zysk netto jest kategorią teoretyczną, ustalaną przez księgowych. Jest wyznaczany zgodnie z zasadami księgowości obowiązującymi w każdym kraju, mniej
lub bardziej zbieżnymi z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jednak
w ramach tych standardów możliwe są dopuszczalne różne interpretacje. Powoduje
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to, że dla tej samej ﬁrmy i tego samego okresu czasu, działając w ramach dopuszczalnych prawem, można ustalić różne wartości zysku (lub straty).
Jest niewątpliwie ciekawym zjawiskiem fakt, że EPS-mania (earnings per share)
trwa niezmiennie w kwartalnym cyklu8. Wady zysku bilansowego są znane od
dawna. Najwłaściwszym wyjaśnieniem jest prawdopodobnie przyzwyczajenie
i względna prostota kategorii zysku. Natomiast wartość ﬁrmy czy wartość dla
akcjonariuszy jest kategorią ciągle bardzo abstrakcyjną, a w dodatku wieloznaczną. Co więcej, jest tak duża rozmaitość różnych pojęć (EVA, MVA, SVA, TSR,
DCF itd.), że trudno się dziwić, iż uczestnicy rynków są dość zdezorientowani
i wolą posługiwać się tym, co znają.
Trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że nie ma idealnego pojedynczego
miernika opisującego stan jakiejkolwiek ﬁrmy. Przedsiębiorstwo jest organizmem
społeczno-gospodarczym na tyle skomplikowanym, że dla jego opisu potrzebny
jest nie jeden, ale cały system zmiennych i parametrów. Podobnie jak do opisu
organizmu ludzkiego nie wystarczy podanie wzrostu, wagi czy koloru oczu. Lekarz, zanim postawi diagnozę, bierze pod uwagę wiele informacji: ciśnienie krwi,
poziom cholesterolu, puls itd.
Prawdopodobnie nigdy nie będzie idealnego miernika. Zapewne nie będzie
także nigdy jednej, uniwersalnej miary wartości. Bardzo popularna miara EVA
jest przecież oparta na tych samych danych księgowych co zysk. Konieczność
wprowadzania korekt dodatkowo obciąża ją subiektywizmem księgowych. Najbardziej obiektywną i komunikatywną miarą wydaje się TSR – total shareholders
return (inaczej TRI – total return to investors), która opiera się tylko i wyłącznie na
rzeczywistych danych, nieskażonych kreacjami księgowych. Miara ta jest z kolei
narażona na zmienne stadne zachowania inwestorów i możliwa do zastosowania
tylko dla spółek publicznych.
Znane jest słynne powiedzenie Warrena Buﬀetta, że akcje najlepiej jest trzymać jak najdłużej. Rynek wypłaca premie tym, którzy gotowi są znieść stresy
związane z wahaniami wartości ich majątku przez długi okres czasu. Lekcje
z inwestowania na giełdzie odnoszą się także do prognoz dla całych gospodarek.
Rynki mają skłonność do samoregulacji. Gospodarka rynkowa okazuje się bardziej
stabilna w dłuższym niż w krótszym okresie.
Jednakże wobec narastającej zmienności rynków, w efekcie rozwoju nowych
technologii, można mieć wątpliwości co do aktualności koncepcji Buﬀetta, choć
ta, rzeczywiście przez wiele lat się sprawdzała.
8

J. Polowczyk, Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria, Wyd. WSB, Poznań 2008,
rozdz. 3.
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Profesor R.B. Reich uważa, że podobnie jak Wal-Mart w handlu detalicznym,
tak fundusze emerytalne i inwestycyjne agregują siłę indywidualnych inwestorów. Ażeby utrzymać akcjonariuszy, szefowie spółek muszą robić wszystko, by
podtrzymać wzrost wartości akcji swoich ﬁrm. Nie mają innego wyjścia – muszą
skupić się na cokwartalnym budowaniu wartości dla inwestorów.
Podobnie jak konsumenci naciskający na ﬁrmy – przenosząc się (lub tylko to
zapowiadając) do konkurencji (tańszej i lepszej jakościowo), także inwestorzy,
wspomagani przez menedżerów funduszy i Internet, „polują” na najlepsze okazje.
W latach 90. przeciętny inwestor w USA trzymał akcje ponad 2 lata. Na początku
lat 2000. – mniej niż rok. A w 2004 r. – zaledwie 6 miesięcy9.
Tworzy się coraz doskonalszy rynek. Jest to najlepiej widoczne w Internecie. Są
portale porównujące ceny i wyszukujące ceny najniższe. Działają one podobnie jak
Wal-Mart: zmuszają dostawców do obniżania kosztów i innowacyjności. Podobnie
działa rynek kapitałowy: spółki muszą co kwartał pokazać swoim inwestorom i potencjalnym inwestorom, że są zdolne do generowania ponadprzeciętnego zwrotu
na kapitale. Nasila się zatem spekulacja w skali globalnej. Poglądy dotyczące tych
zjawisk są skrajnie podzielone. Są opinie alarmujące i przewidujące nieuchronną
katastrofę. Z drugiej strony, zwolennicy wolnego rynku w wersji A. Smitha, tacy
jak A. Greenspan, uważają te procesy za naturalną ewolucję rynków ﬁnansowych,
a transfery spekulacyjne traktują jako amortyzatory zapobiegające globalnym
kryzysom.
Od początku lat 80. XX wieku nastąpił rozwój technologii, który pozwolił
rozłożyć ryzyka. Trzy – cztery dekady temu można było handlować tylko zwykłymi akcjami i obligacjami. Instrumenty pochodne były proste i było ich niewiele.
Z wyjątkiem okresowych wstrząsów rynki mają obecnie zdolność do płynnego
przystosowania się do nowej sytuacji z godziny na godzinę i z dnia na dzień.
Miliony dealerów na całym świecie starają się kupić niedoszacowane aktywa
i sprzedać te, które są przeszacowane. Ów proces przenoszenia oszczędności tam,
gdzie mogą być najefektywniej wykorzystane, niewiele ma wspólnego ze ślepą spekulacją, o której mówią populistyczni krytycy. Jest natomiast jednym z głównych
czynników sprawczych wzrostu wydajności i podnoszenia standardów życia10.

9

R.B. Reich, Supercapitalism. The transformation of Business, Democracy and Everyday Life,
A.A. Knoﬀ, New York, 2007.
10
A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, WWL Muza SA, Warszawa 2008,
s. 544.

JAN POLOWCZYK
KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KLUCZOWY ELEMENT STRATEGII...

Powyższe wywody prowadzą do następującej konkluzji:
Kluczowym pojęciem, które powinna sobie przyswoić teoria zarządzania strategicznego, jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli inaczej bogactwa dla
właścicieli. Najwyższa zatem pora, aby głośno mówić i wyraźnie pisać o strategii
opartej na kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, czyli value based strategy (VBS).

CREATING COMPANY VALUE AS A KEY ELEMENT OF BUSINESS STRATEGY

Summary
Business strategy books usually do not present the basic goal which should be
achieved by each company. It is a value creation for shareholders (owners or
investors). That approach corresponds perfectly with Adam Smith’s theory of
free market economy. This goal is so obvious and fundamental that sometimes
is not mentioned, particularly in countries with strong trade unions.
The basic idea of the article is that business strategy should be transformed into
value based strategy – VBS. Value creation should be the animating principle
of modern management and its chief responsibility. The phrase captures an
important shift in mindset from managing the resources that go into work
to managing performance (results).
Economists following A. Smith argue that the shareholder must always come
ﬁrst, that the goal of management, purely and simply, is to maximize shareholder value. This purpose should be at the heart of strategy. It should give
direction to every part of the ﬁrm. Each business has to have a clear purpose.
If the purpose is not crystal clear, people in the business will not understand
what kind of knowledge is critical and what they have to learn in order to
improve performance.
There is a big contradiction between the above theory and everyday practice
of public companies all over the world. There is a tyrant terrorizing nearly
every public company – it is called the quarterly earnings report. EPS-mania
dominates and distorts the decisions of executive, analysts, investors and
auditors. The article explains why quarterly earnings have not been replaced
still by value creation measures.
Translated by Jan Polowczyk
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Violetta Rutkowska

WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA W OPARCIU
O NORMY ISO – NOWĄ SZANSĄ DLA ORGANIZACJI NON PROFIT

Wstęp
Nieustannie rozwijające się rynki lokalne, krajowe, międzynarodowe o wysokim stopniu ryzyka i konkurencyjności stanowią otoczenie, w którym funkcjonują
współcześnie przedsiębiorstwa i organizacje non proﬁt. W celu poprawy jakości
i skuteczności otoczenie biznesu prowokuje do zwiększenia efektywności procesów
w tych organizacjach. Aby uzyskać pełnię informacji niezbędną do prawidłowego funkcjonowania danych instytucji, należy wykorzystywać wszelkie dostępne
narzędzia zarządcze w celu wspomagania decyzji. W związku z tym istotne jest
określenie źródeł i metod pozyskiwania a także sposoby przetwarzania i udostępniania ich. Jednak aby określone informacje były wykorzystane do maksimum,
należy mieć świadomość istnienia przebiegu kluczowych procesów zachodzących
w organizacjach. Po zdeﬁniowaniu wszystkich procesów w instytucjach obserwuje
się, że wiele jest skomplikowanych i błędogennych. W związku z tym, dzięki
odpowiednim metodom, można wszystko usprawnić, uprościć i zminimalizować
powstawanie błędów. Często też (oprócz audytów wewnętrznych) sięga się po
rozwiązania wykonywane na zmówienie (audyty zewnętrzne).
1. Międzynarodowa norma jakości
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna w roku 2000 opracowała
normę ISO 9001-2000, która została wydana w języku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny w roku 2001 z oznaczeniem PN-EN ISO 2001 i jest
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to jedyną normą zawierającą wymagania dla systemu zarządzania jakością
przeznaczoną dla celów certyﬁkacji.
Certyﬁkat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej dla danej
instytucji i świadczy o określonym prestiżu. Wprowadzone wymagania normy
poprawiają znacznie efektywność działania przez ciągłe doskonalenie procesów,
stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz pełniejsze identyﬁkowanie potrzeb klientów.
Skrót terminu ISO wywodzi się z międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej – International Organization for Standardization, która jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych (organizacji członkowskich
ISO). Priorytetem w systemie zarządzania jakością jest poprawa jakości produkcji,
świadczonych usług czy też samej obsługi potencjalnego klienta.
Norma ISO 9001:2000 opisuje wymagania dotyczące systemu zarządzania
jakością, kładąc nacisk na podejście procesowe podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, usprawnia obieg
informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień
i odpowiedzialności wszystkich pracowników w celu zwiększenia zadowolenia
klienta w wyniku spełnienia jego wymagań i oczekiwań.
Systemy zarządzania jakością mogą stanowić podwaliny dla wdrażania kolejnych systemów zarządzania, np. zarządzania środowiskowe czy zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy. Praktyczne zastosowanie odpowiedniej metodyki
pozwala rozwiązać szereg problemów techniczno-organizacyjnych oraz usprawnić
obieg informacji i stworzyć unikalny system zarządzania dostosowany do specyﬁki
pracy danej organizacji non proﬁt.
System zarządzania jakością winien być zintegrowany z systemem organizacji,
obejmując następujące obszary (podstawowe założenia, zasady jakości normy ISO
9001:2000):
– koncentracja na kliencie – spełnienie wszystkich potrzeb potencjalnego
klienta z uwzględnieniem przewidywania i wyprzedzania jego oczekiwań,
– przywództwo – uwzględniające wizję i misję organizacji a także kreowanie
wewnętrznego środowiska zgodnie z tymi celami,
– zaangażowanie ludzi – maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego,
– podejście procesowe – zasoby i działania uformowane w formie procesów
są bardziej efektywne,
– podejście systemowe w zarządzaniu – określenie systemu jako wzajemnych
korelacji procesów (współzależności) i umiejętne zarządzanie sprawia polepszenie skuteczności i efektywności działania danej instytucji,
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– ciągle doskonalenie – nadrzędny cel organizacji,
– opieranie się na aktach w podejmowaniu decyzji – logiczna analiza danych
i informacji,
– wzajemnie korzystne powiązanie dostawców – zdolność do osiągania zysków tworzą prawidłowe powiązania między daną instytucją a dostawcami.
Wymagania normy ISO 9001:2000 opierają się na skrupulatnym nadzorowaniu dokumentacji i zapisów, zaangażowaniu władz zarządczych w procesie
kreowania systemu zarządzania jakością, konkretnym i logicznym zarządzaniu
zasobami, wytyczeniu procesów realizacji wyrobu, a także okresowym dokonywaniu systematycznych pomiarów zadowolenia klienta z działań organizacji czy
wyrobów lub też procesów zachodzących w instytucji.
Nadzór nad spójnością norm ISO a systemem zarządzania organizacji winien
opierać się w następujących płaszczyznach:
– stworzyć, kontrolować politykę jakości i cele jakości,
– w realizacji stosować podejście procesowe,
– nadzorowanie, monitorowanie, pomiar procesów,
– wytyczyć kanały komunikacji między klientem a organizacją,
– zarządzać w sposób racjonalny zasobami instytucji (ludzkimi, kapitałowymi, niematerialnymi czy naturalnymi).
Wdrożenie zasad zgodnych z normą ISO 9001:2000 daje szereg korzyści
zarówno organizacji, jak i pracownikowi:
– mogą je stosować wszystkie instytucje niezależnie od wielkości czy ich
rodzaju (nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne, ale również organizacje
usługowe czy o charakterze administracyjnym),
– dostosowane są do obecnych realiów istnienia przedsiębiorstw działających
w sytuacji wolnego rynku,
– nie są sformalizowane, gdyż nie wymagają sztucznego tworzenia „martwych” dokumentów,
– dzięki elastycznym rozwiązaniom systemowym dobrze wspomagają zarządzanie organizacjami,
– podniesienie prestiżu na rynku lokalnym, krajowym czy też międzynarodowym,
– konieczność ciągłego rozwoju i doskonalenia się organizacji,
– płynność w przepływie informacji,
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– systemowe zarządzanie instytucją,
– szybkie, skuteczne identyﬁkowanie problemu i za razem praktycznie natychmiastowe rozwiązywanie go,
– klarowność procesów zachodzących w organizacji,
– integracja pracownika z organizacją poprzez wzrost świadomości personelu i wpływ na rozwój organizacji.
2. Proces ubiegania się o certyfikat jakości i doskonalenie norm jakości
W momencie spełnienia wszystkich wymagań ISO 9001:2000 następuje audyt
zewnętrzny przeprowadzany przez jednostkę certyﬁkującą. Kolejnym etapem
certyﬁkacji jest audyt certyﬁkujący, w którym to audytorzy jednostki certyﬁkującej, przed nadaniem certyﬁkatu, sprawdzają jednostki pod kątem praktycznego
stosowania zapisów ujętych w procedurach, a także czy odpowiednie zapisy są
utrzymane. Uwieńczeniem sukcesu nad pracami przy tworzeniu systemu zarządzania jakością jest uzyskanie certyﬁkatu. Należy także pamiętać, iż żadna instytucja
certyﬁkująca nie przyzna ponownie certyﬁkatu, jeśli nie stwierdzi, że system
zarządzania jakością jest nadal wdrażany i doskonalony w oparciu o obiektywne
pomiary. Dlatego są prowadzone okresowe kontrole, tzw. audyty przeglądowe
(minimum raz w roku), czy system nadal działa.
Zalecaną metodą doskonalącą system procesów organizacji jest cykl PDCA
(Plan-Do-Check-Act), znany jako cykl Deminga, w którym należy:
– zaplanować zadania,
– zrealizować zaplanowane działania,
– sprawdzić otrzymane wyniki,
– zmodyﬁkować proces, jeśli zachodzi taka konieczność.
Uzyskanie certyﬁkatu nie daje gwarancji, że system funkcjonuje prawidłowo
(optymalnie). W związku z czym należy sprawdzić następujące aspekty:
– czy system nie jest przeładowany – procesy w pewnych dziedzinach nie są
zbyt drobiazgowe,
– czy w sposób nieuzasadniony nie wyłączono niektórych wymagań normy,
– czy kadra pracownicza we właściwy sposób zinterpretowała wymagania
systemu.
Identyﬁkacja procesów opiera się na niżej wymienionych elementach, w których sporządza się listę procesów i wydziela specjalne, dla których opracowuje
się odrębne instrukcje:
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– sprawdzenie, czy uwzględniono procesy zarządcze, podstawowe i pomocnicze,
– określenie celów, wskaźników skuteczności i efektywności oraz mierników
oceny,
– opracowanie procedur i instrukcji dla wybranych procesów.
Do oceny przydatności i efektywności systemu zarządzania jakością mogą
posłużyć: diagram macierzowy, diagram systematyki, diagram pokrewieństwa
i relacji. Natomiast specjaliści zalecają także arkusze i karty kontrolne. Jednak
zanim wybierze się jedną z metod, należy poznać wady i zalety każdej z wyżej
wymienionych, a także które z nich wymagają:
– pracy w zespole,
– wsparcia zarządu, dyrekcji czy kierownictwa,
– zaangażowania znacznych środków ﬁnansowych,
– dadzą w danym przypadku najszybsze efekty.
Najlepszym przykładem, że istotne jest dążenie do osiągania norm zgodnych
z europejskimi standardami, jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji i w tym celu dokonano szeregu usprawnień, a mianowicie:
„– usprawniamy obsługę Klientów, doskonaląc jakość świadczonych usług
w oparciu o rzetelne badania i analizy,
– służbę polityczną pełnimy sumiennie, z poczuciem godności własnej i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki Służby Cywilnej,
– zatrudniamy wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę wyłonioną w procesie otwartego i sprawiedliwego naboru,
– stwarzamy pracownikom Ministerstwa możliwość stałego podnoszenia
kwaliﬁkacji,
– zapewniamy pełne uczestnictwo kierownictwa Ministerstwa w doskonaleniu systemu zarządzania jakością,
– zapewniamy sprawny przepływ informacji wewnątrz Ministerstwa i w kontaktach zewnętrznych,
– stosujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę w Ministerstwie oraz kontakt z Klientem,
– prowadzimy stały przegląd systemu zarządzania jakością i regularnie oceniamy efekty naszych działań,
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– tworzymy przyjazne relacje z organami administracji publicznej oraz organizacjami i instytucjami społecznymi”1.
3. System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych
Analizując proces ubiegania się o certyﬁkację organizacji non proﬁt, nie należy zapominać, że wyroby medyczne mogą się także ubiegać o stwierdzenie
wprowadzenia standardów międzynarodowych. Norma ISO 13485:2003 określa
wymagania do systemu zarządzania jakością, które organizacje mogą stosować do
projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych
wyrobów medycznych a także projektowania, rozwoju i świadczenia usług z tym
związanych.
Wyżej wymieniona norma może być stosowana samodzielnie, a w związku
z tym, że oparta jest na ISO 9001:2000, może być stosowana łącznie z nią, a wówczas certyﬁkaty będą wydawane na zgodność z normą ISO 13485:2003 lub ISO
9001:2000 + ISO 13485:2003.
Organizacja wykazująca zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nią usług, aby zrealizować potrzeby klienta, może ubiegać się o międzynarodową normę ISO 13485:2003 specyﬁkującą wymagania dotyczące systemu
zarządzania jakością.
Korzyści płynące z wdrożenia i certyﬁkowania systemu zarządzania jakością
dla wyrobów sektora medycznego ISO 13485:2003 są analogiczne jak w sytuacji
ISO 9001:2000.
4. Posiłkowanie się systemem wspomagania decyzji
w kreowaniu normy ISO
Współcześnie zarządzana ﬁrma winna cechować się nowatorskim podejściem
do stosowania odpowiednich metod pracy. Wdrożenie odpowiednich instrumentów zarządczych powinno stać się przyczyną rozwoju przedsiębiorstwa. Od
kreatywności i operatywności przedsiębiorstw zależy, jak tę szansę wykorzystają.
W tym celu stosuje się systemy wspomagania decyzji, których zadaniem jest „(...)
dostarczanie dokładnych, przetworzonych informacji dla menedżerów, handlow1

www.mswia.gov.pl; MSWiA jest pierwszym w Polsce ministerstwem posiadającym system
zarządzania jakością ISO 9001:2000 (aktualności), Dyrektor Generalny MSWiA – Jerzy
Bart, publikacja z dnia 24.05.2005.
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ców, analityków zarządzania i analityków ﬁnansowych. Można korzystać z nich
zarówno do wyznaczania celów strategicznych ﬁrmy i śledzenia ich realizacji,
jak i do sporządzania raportów na zamknięcie dnia. Na niższym poziomie mogą
wspomagać zarządzanie zasobami ludzkimi, śledzenie opłacalności poszczególnych produktów czy skuteczności kanałów dystrybucji”2.
Schemat 1. System wspomagania decyzji w przykładowej organizacji non profit

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku rozszerzenia bazy programów informatycznych można jeszcze
bardziej usprawnić działalność instytucji i zwiększyć komunikację dotyczącą
kierownictwa i organizacji. Zintegrowana baza danych pozwala zaoszczędzić
czas, a połączenie wszystkich komputerów w sieć spowoduje łatwość dostępu do
każdej informacji zawartej w nich.
Współczesny program powinien zawierać:
– elastyczność doboru narzędzi i systemów informacyjnych, z którymi współpracuje program,
– swobodny dostęp do danych dla wszystkich użytkowników,
– wielojęzyczność zapewniającą obsługę w kilku językach.
2

M. Koziński, Systemy wspomagania decyzji, artykuł „Zamiast kryształowej kuli”, www.pckurier.pl.
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Przedstawione narzędzia w postaci systemów wspomagania decyzji „(...) pozwalają ﬁrmie skutecznie i elastycznie reagować na zmiany otoczenia oraz obniżają
ogólne ryzyko działalności. Kadra kierownicza otrzymuje instrumenty, które
w krótkim czasie pomagają przekształcić dane rozproszone w różnorodnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa w spójne informacje. Systemy tej klasy
umożliwiają monitorowanie wskaźników historycznych, wczesne wykrywanie
potencjalnych zagrożeń i szans rozwoju, a także prognozowanie możliwych scenariuszy biznesowych”3.
W każdej nowoczesnej ﬁrmie czy organizacji pożytku publicznego musi istnieć
takie wspomaganie, które jest niezbędne do szybkiego działania, komunikowania się menedżera z całą organizacją i do komunikacji między organizacjami.
Wszystkie te działania sprawiają, że potencjalny menedżer ma jasność sytuacji
w swojej instytucji i śmiało może podejmować trafne decyzje. Dzięki zastosowaniu
wspomnianych instrumentów szybko reaguje w trudnych sytuacjach związanych
z realizacją wprowadzania lub rozwijania systemu zarządzania jakością, aby uniknąć niepowodzenia i utraty certyﬁkacji. Wiele codziennych czynności upraszcza
zastosowanie w określonej instytucji narzędzi informatycznych. Ujednolica zasady,
upraszcza procesy i dzięki temu praca staje się bardziej efektywna. Można wykonywać wiele zadań w możliwie krótkim czasie (zwiększa diametralnie efektywność)
i zapobiega to pojawianiu się błędów.
5. Perspektywy zmiany norm jakości
W chwili obecnej toczą się prace nad projektem nowej normy ISO 9001, która
ma być opublikowana w bieżącym roku 2008 pod oznaczeniem ISO 9001:2008,
natomiast polskie wydanie międzynarodowej normy będzie nosiło oznakowanie
PN-EN ISO 9001:2009.
Projekty zmian i nowe wymagania:
„– dodatkowe wymagania w rozdziale 7.6,
– sprecyzowanie terminologii,
– wzmocnienie znaczenia podwykonawców i bardziej restrykcyjne podejście
do procesów, w których biorą udział podwykonawcy,
– większy nacisk na potwierdzenie przez organizację wdrażającą systemy
zarządzania jakością, że przestrzega przepisów prawa,
3

Systemy wspomagania decyzji, www.matrix.pl.
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– nowe wymagania dotyczące działań organizacji po dostarczeniu do klienta
wyrobu lub po rozpoczęciu użytkowania przez klienta ostatecznego tego
wyrobu,
– wprowadzenie zdecydowanie większej odpowiedzialności producenta za
wyrób”4.
Podsumowanie
Konkludując można stwierdzić, iż międzynarodowa norma jakości ISO
9001:2000 stanowi pewien wyróżnik dla instytucji i organizacji funkcjonującej
w sytuacji wolnego rynku, gdyż wokół działa silna konkurencja, która jest nader
czujna i elastyczna w stosunku do zmieniających się warunków otoczenia. Dlatego
organizacje nie mogące zmienić swojego proﬁlu działania muszą w nieco inny
sposób stać się konkurencyjne i zabiegać o wysoką jakość swoich produktów.
Czynnik ten stanowi osobliwą innowacyjność, która zachęca potencjalnego klienta
do korzystania właśnie z „tych” i tylko „tych” produktów czy usług. Normatywne
podejście do problemu jakości powoduje, że staje się to cechą uniwersalną. Wynika
to bezpośrednio z samego pojęcia jakości, która jest związana z zarządzaniem
w każdej instytucji, a nie skupia się tylko na wybranej branży. Dlatego mogą ją
stosować wszystkie instytucje i organizacje zarówno państwowe, jak i prywatne
niezależnie od dziedziny, w której działają.

4

Dolnośląskie Biuro Jakości s.c.: Wdrażanie systemów ISO i HCCP, artykuł „Wdrożenie
systemu zarządzania jakością ISO 9001”, www.isokonsultant.com/iso-9001.htm.
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IMPLEMENTATION OF MODERN MANAGEMENT METHODS BASED ON ISO
STANDARDS – A NEW CHANCE FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Summary
Strong competition takes place in modern free market economy. Firms and
„non-proﬁt” institutions aiming to stay in the market need to use diﬀerent
methods for innovation in order to be attractive for a potential customer. Due
to this reason they seek new solutions retaining current areas of activities
but making them more eﬀective and eﬃcient. Organizations come to the
conclusion that implementation of quality management systems is becoming
an eﬃcient method for achieving diﬀerent goals. Owing to that they obtain
proﬁt improvement, strengthen their market position and increase trust towards customers. The proper preparation, implementation and development
of quality management system will guarantee each organization long-term
beneﬁts for the institution itself sensu stricto, as well as for a potential receiver
of service or product. Such solutions have been used in the European Union
for many years and they should become the required standard in Poland.
Traslated by Violetta Rutkowska

IV
MODELE WZROSTU
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

OCENA PORÓWNAWCZA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW
FUNKCJONUJĄCYCH W WARUNKACH POLSKICH

Wstęp
W warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług ﬁnansowych, wzrastającego ryzyka i niepewności w podejmowaniu decyzji w bankach należy zapewnić
zarządzającym szybki dostęp do informacji oraz narzędzi do ich przetwarzania
i analizowania. Możliwość obiektywnej oceny sytuacji ﬁnansowej, minimalizacja
ryzyka przy podejmowaniu decyzji i eliminowanie błędnych decyzji zależy od
umiejętności analizy danych prezentowanych m.in. w sprawozdaniach ﬁnansowych. Takie możliwości posiada analiza ﬁnansowa, która umożliwia podejmowanie decyzji w zakresie zwiększania efektywności działania banku, lepszego
wykorzystania zasobów, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli.
Zrealizowanie tych celów jest możliwe poprzez wykorzystanie danych zawartych
w sprawozdaniu ﬁnansowym i ich przetworzenie przez metody analizy ekonomicznej. Artykuł przedstawia wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej
w ocenie sytuacji ﬁnansowej banków.
1. Porównawcza analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej
wybranych banków
Analiza wskaźnikowa pozwala ocenić nie tylko bieżącą sytuację ﬁnansową
przedsiębiorstwa, ale także częściowo prognozować te sytuacje na okresy przyszłe.
Wybór wskaźników i ich wpływ na wiarygodność kredytową deﬁniowany jest
indywidualnie przez banki i zazwyczaj jest wynikiem badań i analiz zależności
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pomiędzy wartościami wskaźników a spłatą kredytów przez kredytobiorców1.
Analiza porównawcza polega na porównaniu obliczonych wskaźników ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw w danej branży. Porównanie musi dotyczyć tego
samego okresu, a metodologia obliczania wskaźników powinna być identyczna
dla wszystkich przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dostarcza nam znacznie
więcej informacji, gdyż umożliwia dokonanie oceny sytuacji przedsiębiorstwa na
tle konkurencyjnych ﬁrm2.
W tabelach 1 i 2 przedstawiono i porównano płynność i wypłacalność pięciu
funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym banków w latach 2004-2006.
Tabela 1. Wartość współczynnika wypłacalności badanych banków
Wartość dla lat w %
Nazwa banku
2004

2005

2006

Bank PKO BP S.A.

16,77

14,06

11,67

Bank PeKaO

20,70

18,00

14,70

Bank BPH

14,32

12,36

11,58

BRE Bank

11,76

12,87

11,07

Bank Millennium

17,35

10,67

11,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych.

Współczynnik wypłacalności jest wskaźnikiem stanowiącym podstawę kontroli wykonywanej przez nadzór ﬁnansowy3 nad bankami. Formuła wskaźnika jest
określana przez uchwały podjęte przez Komisję Nadzoru Bankowego4. Współczynnik wypłacalności jest relacją funduszy własnych powiększonych o kapitały
krótkoterminowe i pomniejszonych o kwotę przekraczającą próg koncentracji
kapitałowej do całkowitego wymogu kapitałowego pomnożonego przez 12,5.
1

2

3
4

M. Marcinkowska, Kreowanie wartości banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin
2004.
L. Rozenberg, Analiza wskaźnikowa ﬁrm o różnych strukturach bilansu, „Firma i Rynek”,
2000, nr 01, s. 64-67.
Od stycznia 2008 roku nadzór nad bankami przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.
Wymogi obliczania współczynnika wypłacalności według nowych uchwał KNB przedstawia: W. Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Wydawnictwo Fachowe
CeDeWu, Warszawa 2007.
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Syntetycznym wskaźnikiem obrazującym ryzyko związane z działalnością
banku jest współczynnik wypłacalności, we wszystkich badanych latach w analizowanych bankach wartość wskaźnika wypłacalności jest na dobrym poziomie.
Poziom ten umożliwiałby bankom pokrywanie ewentualnych strat własnymi
środkami5. W 2004 roku w banku PeKaO współczynnik wypłacalności był wysoki
(20,7%), ale obniżył się w 2006 roku do poziomu 14,7%, dzięki czemu zmalało
ryzyko kredytowe i wzrosła efektywność działania banku.
Tabela 2. Wartość wskaźników płynności badanych banków
Wartość wskaźnika w latach (%)
2004

Nazwa banku

2005

WP

WP
MFW

WPS WUAPŁ

PKO BP

16,0

21,7

52,2

PeKaO

26,5

BPH

2006

WP

WP
MFW

WPS

WU
APŁ

WP

WP
MFW

WPS

WU
APŁ

19,5

17,05

19,9

22,14

18,2

15,42

20,1

27,7

18,1

19,07 48,01

16,5

19,58

19,7

47,1

17,2

36,53

23,9

46,2

20,9

17,4

13,7

33,3

20,6

16,76

24,8

40,3

24,9

15,53

17,4

39,6

17,4

BRE

31,3

29,4

31,2

27,5

24,74

23,1

26,8

21,6

20,81

19,5

28,1

18,3

Millennium

21,3

22,2

45,8

20,0

19,95

15,8

42,1

14,1

23,73

9,3

22,41

8,5

Oznaczenia:
WP – wskaźnik płynności = aktywa płynne / zobowiązania bieżące,
WPMFW – wskaźnik płynności według Międzynarodowego Funduszu Walutowego = (środki pieniężne + należności od banków) / zobowiązania ogółem,
WPS – wskaźnik płynności strukturalnej = (środki pieniężne + należności od banków + papiery
wartościowe) / zobowiązania ogółem,
WUAPŁ – wskaźnik udziału aktywów płynnych w aktywach = aktywa płynne / zobowiązania ogółem6.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych.

Analiza wskaźnika płynności w badanej grupie banków wskazuje, że najlepszą
płynnością charakteryzował się bank PeKaO. Wartość wskaźnika waha się od
26,51% w 2004 roku do 36,53% w 2006 roku. Oprócz banku PeKaO jedynie w Banku Millennium zauważyć można rosnącą wartość tego wskaźnika. W pozostałych
bankach wskaźnik płynności ulega z roku na rok niewielkim obniżeniom, co może
5
6

M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji ﬁnansowych, Diﬁn, Warszawa 2007, s. 348.
Charakterystyka wskaźników została przedstawiona w: Ocena płynności i wypłacalności
w banku, w: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 265-274.
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wskazywać na niski poziom możliwości regulowania zobowiązań zwrotnych na
każde żądanie. Jednakże utrzymanie wskaźnika wypłacalności na bezpiecznym
poziomie świadczy o dobrej wypłacalności i efektywności badanych banków.
Ocena banków wskaźnikiem płynności według MFW wskazuje prawie we
wszystkich bankach na spadek tej płynności, co świadczy o niskiej możliwości
ﬁnansowania działalności banków w przypadku nagłego wycofania depozytów.
Jedynie w Banku PeKaO i PKO BP wartość wskaźnika rośnie, co oznacza poprawę
możliwości ﬁnansowych banku w zakresie nagłego wycofania depozytów.
Wskaźnik płynności strukturalnej od poprzedniego wskaźnika płynności wg
MFW różni się konstrukcją licznika. Dodatkowo uwzględniono w nim dłużne
papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu i zbywalne na rynku wtórnym,
a więc stosunkowo płynne. Uwzględnianie w liczniku papierów wartościowych
przy niezmienionym mianowniku powoduje zwiększenie wskaźnika w stosunku
do płynności wg MFW. Prawidłowość tę można zauważyć na przykładzie analizowanych banków gdzie płynność strukturalna wzrosła, w stosunku do wartości
wskaźnika płynności wg MFW.
Wskaźnik udziału aktywów płynnych odbiega od typowych wskaźników płynności, w których zestawia się aktywa i pasywa, w tym przypadku zestawiono aktywa płynne z aktywami. Wskaźnik ten określa stopień płynności majątku banku.
W PeKaO i PKO BP tendencja wskaźnika jest prawidłowa, ponieważ rośnie na
przestrzeni badanych lat. Sytuacja, gdy wartość tego wskaźnika rośnie, świadczy
o rosnących możliwościach regulowania nieoczekiwanych wypłat oraz większej
możliwości udzielania kredytów. Wartości wskaźnika udziału aktywów płynnych
są niskie, co wskazuje na dość niską płynność aktywów analizowanych banków.
Wskaźnik kreatywności przedstawia stopień wykorzystania pozyskanych
depozytów do sﬁnansowania akcji kredytowej. Wartość tego wskaźnika powinna
oscylować w granicach 70-80%, co oznacza, że dla bezpiecznego funkcjonowania banku istotne jest, żeby nie wszystkie depozyty zostały zaangażowane
w mało płynne aktywa o relatywnie wysokim stopniu ryzyka, jakimi są kredyty.
W analizowanych bankach jedynie w banku PKO BP S.A. i w banku PeKaO
stopień wykorzystania depozytów pozyskanych od podmiotów sektora ﬁnansowego, nieﬁnansowego i budżetowego do sﬁnansowania akcji kredytowej na
rzecz wymienionych podmiotów zmierza we właściwym kierunku. Wartości
nie przekraczające określonego pułapu (80%) wskazują na bezpieczne funkcjonowanie banku. W przypadku pozostałych trzech banków wartość wskaźnika
kreatywności przekracza granice bezpieczeństwa ﬁnansowania działalności
kredytowej z pozyskanych depozytów.
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Tabela 3. Wartości wskaźników sytuacji kapitałowo-majątkowej
i jakości aktywów badanych banków
Wartość wskaźnika w latach (%)
Nazwa banku

2004

2005

2006

WK

WUAP WKR WUPP

WK

WUAP WKR WUPP

WK

WUAP WKR WUPP

PKO BP

58,1

90,84 49,56 85,27

64,5

71,17 54,168 84,01

72,9

80,89 60,12 82,45

PeKaO

57,2

58,98 43,72 76,39

61,3

62,57 46,75 76,24

62,4

67,06 48,30 77,35

BPH

127

75,01 53,17 51,16

131

77,26 53,02 53,02 132,8 69,36 51,05 38,45

BRE

92,1

81,69 47,63 51,75

83,5

80,23 50,27 60,24

92,4

72,86 52,93 57,31

Millennium

60,6

66,41 40,29 66,45

67,7

69,09 44,24 65,28

90,8

76,38 60,32 66,46

Oznaczenia:
WK – wskaźnik kreatywności = kredyty ogółem / depozyty ogółem,
WUAP – wskaźnik udziału aktywów przychodowych = aktywa przychodowe / aktywa ogółem,
WKR – wskaźnik kredytowania = kredyty ogółem / aktywa ogółem,
WUPP – wskaźnik udziału pasywów pracujących = pasywa pracujące / pasywa ogółem7.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych.

Płynność banków jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.
Przejściowe trudności w zaspokajaniu wierzycieli mogą doprowadzić do wymuszonej sprzedaży aktywów poniżej ich wartości, przynosząc bankowi straty. Zachowanie płynności banku wymaga dopasowania kwot należności i zobowiązań
według terminów zapadalności i wymagalności. Do tego służy między innymi
analiza luki8.
Ważna jest też stabilność źródeł ﬁnansowania. Za stabilne źródła uznaje się
depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a za mniej stabilne – lokaty
instytucji ﬁnansowych, w tym również innych banków. Finansowanie znacznej
części działalności banku lokatami instytucji ﬁnansowych jest niebezpieczne ze
względu na ich wysokie kwoty oraz krótkie terminy wymagalności. Wycofanie takiej
lokaty może spowodować trudności płatnicze banku i konieczność przymusowej
wyprzedaży aktywów. Depozyty podmiotów sektora nieﬁnansowego, zwłaszcza
gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, nie stwarzają
7

8

Podstawy analizy ﬁnansowej banków i ubezpieczycieli, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Print Group, Szczecin 2008.
G. Białek, Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa
1994, s. 122-130.
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takiego niebezpieczeństwa, m.in. z powodu ich niewielkich rozmiarów. Powstaje
tzw. osad w pasywach banku utrzymujący się przez okresy dłuższe niż umowne9.
Utrzymanie płynności przez bank jest jego podstawowym obowiązkiem wynikającym głównie z istoty prowadzonej działalności, ponieważ jest ona warunkiem
koniecznym do tego, aby bank mógł istnieć i rozwijać się, przynosząc odpowiednie
zyski. Podstawowym zagrożeniem bezpiecznego funkcjonowania banku jest utrata płynności, która może doprowadzić do kryzysu ﬁnansowego nawet instytucję
dysponującą wysokimi funduszami własnymi oraz relatywnie dobrym portfelem
kredytowym10. Analiza wskaźnikowa płynności powinna umożliwić prawidłowe
zagospodarowanie środków płynnych, ustalenie poziomu ryzyka związanego ze
zmianą struktury aktywów i pasywów oraz ryzyka stopy procentowej. W warunkach
polskich możliwość odzyskania płynności bez pomocy NBP są ograniczone. Stąd też
istotnego znaczenia nabiera właściwa dywersyﬁkacja ryzyka związana z uzyskaniem
stabilnej i dużej bazy stałych klientów utrzymujących w banku depozyty.
Aktywa pracujące to aktywa przynoszące bankowi przychody. W trzech
analizowanych bankach, banku PKO BP S.A., w BRE Banku oraz w Banku
Millennium, możliwość generowania przychodów odsetkowych była na dobrym
poziomie, co znaczy, że banki generowały przychody z aktywów w wysokości od
72% do 81% w przypadku banku PKO BP S.A. W pozostałych dwóch bankach
wartość wskaźnika nie przekroczyła 70%, z tym że w banku PeKaO wskaźnik
ten ma tendencję wzrostową, co dobrze rokuje na przyszłość.
We wszystkich pięciu bankach z wyjątkiem banku BPH wartość wskaźnika
kredytowania wzrasta, co oznacza, że banki zwiększają działalność roku na rok
swoją działalność kredytową. Wraz ze wzrostem działalności kredytowej zwiększa
się zdolność banku do generowania przychodów odsetkowych i z tytułu prowizji, jednakże wzrost tej wartości oznacza również wzrost ryzyka z prowadzonej
działalności kredytowej.
Poziom pasywów pracujących w pasywach ogółem tylko dla banku BPH jest
niewielki, w pozostałych bankach kształtuje się na poziomie od 57 % do 82%
i jest już to wartość duża. Wzrastający poziom wartości tego wskaźnika wskazuje
na możliwości ﬁnansowania działalności banku z szerszej gamy kapitału obcego,
a więc wiąże się z niższą możliwością generowania zysku.
Ocenę rentowności banków funkcjonujących na polskim rynku w latach 20042006 przedstawia tabela 4.
9
10

Z. Dubosiewicz, Podstawy bankowości, PWN, Warszawa 1998, s. 88-90.
D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, PWE, Warszawa 1991.
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Tabela 4. Wartości wskaźników rentowności działania badanych banków
Wartość wskaźnika w latach (%)
Nazwa banku

2004
ROS

ROA

ROS

ROE

ROA

ROS

ROE

ROA

PKO BP

19,19 24,44 18,72

1,72

21,97 28,37 18,96

1,91

25,61 24,89 21,76

2,16

PeKaO

26,42 25,11 16,99

2,26

25,30 30,07 17,75

2,37

28,97 34,25 20,55

2,69

BPH

22,76 22,89 13,39

1,47

27,99 26,48 16,64

1,86

33,25 30,19 20,03

2,02

BRE

-23,22 15,98 -15,33 -0,95

10,90 12,49 11,04

0,72

15,19 18,53 15,05

0,97

17,38

23,23 23,72 23,49

2,04

30,46 31,68 38,18

2,88

24,7

11,09

2,4

ROS`

2006

ROE

Millennium

ROS`

2005

ROS`

Oznaczenia:
ROS – rentowność sprzedaży operacyjna = zysk netto / przychody z tytułu odsetek i prowizji,
ROS` – rentowność sprzedaży ogółem = zysk netto / przychody z tytułu odsetek, prowizji, z rozwiązania rezerw i z aktualizacji wartości, dodatni wynik z tytułu wymiany, operacji finansowych i zyski
nadzwyczajne,
ROE – zysk netto / średni kapitał własny,
ROA – zysk netto / średnie aktywa11.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych.

Wartość wskaźnika rentowności sprzedaży operacyjnej informuje, jaka część
przychodów wygospodarowanych przez bank została przeznaczona na pokrycie
kosztów, a jaka wytworzyła wynik ﬁnansowy. W badanym okresie lat 2004-2006
dla wszystkich analizowanych banków nastąpił wzrost wartości wskaźnika, co jest
wielkością pożądaną, wskazując na lepszą efektywność badanych banków.
Wskaźnik rentowności sprzedaży ogółem uwzględnia w mianowniku wszystkie przychody banku wykazywane w rachunku zysków i strat, także przychody
z rozwiązania rezerw i z aktualizacji wartości, również dodatni wynik operacji
ﬁnansowych i z pozycji wymiany oraz zyski nadzwyczajne. Przedstawiany w liczniku wynik ﬁnansowy może być wynikiem brutto lub wynikiem netto. Wskaźnik
ten umożliwia ustalenie, jaka część przychodów staje się zyskiem banku. Wskaźnik
ten pozwala na ustalenie, jaka część przychodów stała się zyskiem banku. W badanym okresie we wszystkich bankach stopa rentowności aktywów stale rośnie; to
świadczy, że coraz większą część przychodu staje się zyskiem banku. Największą
wartość osiągnął bank PeKaO 34,25%, a najniższą 18,53 % BRE Bank.
11

E. Orechwa-Maliszewska, E. Worobiej, Sprawozdawczość i analiza ﬁnansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
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Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest wyjątkowo eksponowany w ocenie banku przez akcjonariuszy, gdyż wywiera istotny wpływ na wielkość wypłacanej dywidendy, a także na wzrost wartości rynkowej akcji banku. Wskaźnik
w analizowanym okresie stale zwiększa swoją wartość, co jest pożądaną wielkością.
Świadczy to, że stopa rentowności, jaką mogą osiągnąć właściciele kapitału, stale
rośnie, i w rezultacie w większym stopniu bank może odtworzyć swoją bazę kapitałową. W istotny też sposób wartość wskaźnika wpływa na wielkość wypłacanej
dywidendy oraz na wzrost wartości rynkowej akcji banku.
Rentowność aktywów przedstawia efektywność wykorzystania zasobów pozostających w dyspozycji banku, odzwierciedla politykę banku w zakresie zarządzania aktywami i wiąże się z udziałem aktywów przychodowych w aktywach
ogółem.
We wszystkich pięciu bankach tendencja wskaźnika ROA w badanym okresie
jest prawidłowa, rośnie on z roku na rok, co świadczy o coraz większym wykorzystaniu zasobów pozostających w dyspozycji banku i ich efektywności w tworzeniu
zysku. W Banku Millennium wskaźnik ten przyjął najwyższą wartość 2,88%
w roku 2006, co zwiększyło stopę zwrotu z aktywów banku.
Źródłem danych o efektach działania banku, jak już wcześniej wspomniano, są przede wszystkim: bilans, rachunek wyników i coraz częściej rachunek
wykorzystania funduszy banku. Techniką dla przetworzenia zawartych w nich
informacji jest analiza wskaźnikowa. Wykorzystuje się w niej wskaźniki, które
mają charakter miar względnych. Stąd otrzymane wyniki można odnieść do
wartości, jakie przybierały one dla danego banku w przeszłości lub dla innych
banków o zbliżonej strukturze kapitałowej i działających na podobnym rynku.
Dzięki analizie wskaźnikowej można ocenić wyniki w stosunku do pożądanego
poziomu. Wskaźniki można podzielić na ogólne – umożliwiające określenie silnych
i słabych stron, oraz cząstkowe – służące do określenia przyczyn12.
2. Znaczenie porównawczej analizy sytuacji ekonomicznej banków
Analiza wskaźnikowa, jak wcześniej przedstawiłam, jest metodą badań analitycznych, które polegającą na odpowiednim doborze, wyliczeniu i ocenie wskaźników. Klasyczna analiza wskaźnikowa jest najczęściej uzupełniana analizą porównawczą przede wszystkim w czasie, ale czasem także w przestrzeni. Wskaźniki
12

J. Szambelańczyk, Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym. Metody i techniki z przykładami,
praca zbiorowa, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, Poznań 1995, s. 75.

EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ
OCENA PORÓWNAWCZA SYTUACJI FI NANSOWEJ BANKÓW...

mogą przedstawiać relacje zależności zachodzących pomiędzy pozycjami sprawozdań. Za pomocą odpowiednich wskaźników można scharakteryzować wiele
ekonomicznych i ﬁnansowych aspektów działalności danego podmiotu. Pozwalają
one zidentyﬁkować mocne i słabe strony funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także
dostarczają informacji o zagrożeniach i szansach w jego działalności.
Interpretacja wskaźników jest najtrudniejszą i najbardziej niejednoznaczną jej
częścią. Jest ona uzależniona od możliwości dokonania porównań obliczonych
wskaźników z pewnymi wielkościami bazowymi. Tylko w przypadku niektórych
wskaźników wielkości, które przedsiębiorstwo powinno osiągnąć, są znane i z góry
określone. W większości wielkości te są różne dla przedsiębiorstw i zależą od
branży, w której ﬁrma działa, a także podlegają zmianom w czasie. To jest właśnie
analiza porównawcza.
Analiza porównawcza polega bowiem na porównaniu obliczonych wskaźników
dla danego przedsiębiorstwa ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw działających
w tej samej branży. Warunkiem dobrze przeprowadzonej analizy porównawczej
jest to, że porównanie musi dotyczyć tego samego okresu, a przyjęta do obliczania
wskaźników metodologia powinna być identyczna dla wszystkich przedsiębiorstw.
Analiza porównawcza dostarcza informacji, które umożliwiają dokonanie oceny
sytuacji przedsiębiorstwa na tle innych konkurencyjnych ﬁrm. Analizy ekonomicznoﬁnansowe przeprowadzone dla poszczególnych podmiotów mają wpływ na sytuację
ekonomiczną całego sektora, w którym działają. Poniżej przedstawię wpływ osiągniętych wyników banków na wyniki ekonomiczne całego sektora bankowego.
Najważniejszym czynnikiem kształtującym wyniki ﬁnansowe i stabilność
sektora bankowego w 2006 r. był wzrost dynamiki akcji kredytowej. Zwiększyło
się tempo wzrostu wszystkich głównych rodzajów kredytów, zwłaszcza kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych oraz – w mniejszym stopniu
– kredytów konsumpcyjnych. Szybciej niż w 2005 r. rosły również kredyty dla
przedsiębiorstw13. Zyski banków są ważnym źródłem uzupełniania ich kapitałów,
wyznaczających zakres przyszłej ekspansji, oraz pozwalają na pokrywanie ewentualnych strat. W 2006 r. zysk netto sektora bankowego zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 16,9%, przy podobnym wzroście wartości aktywów
(16,1%). Udział dwóch największych analizowanych banków, banku PKO BP S.A.
i PeKaO, we wzroście zysków netto to odpowiednio 370,59 mln złotych dla banku
PKO BP i 289,12 mln złotych dla PeKaO. Udział we wzroście aktywów sektora:
8 725,32 mln złotych bank PKO BP S.A. i 5 531,54 mln złotych PeKaO14.
13
14

www.nbp.pl/systemﬁnansowy/raport_o_stabilności_2006.pdf
Ibidem.
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W ślad za zwiększeniem wyniku ﬁnansowego poprawiły się wskaźniki zyskowności i efektywności sektora. Wyniki sektora bankowego były zróżnicowane.
Mimo korzystnych uwarunkowań makroekonomicznych 13 małych banków
komercyjnych poniosło stratę. Ich wpływ na łączne wyniki sektora był jednak
ograniczony, ponieważ posiadały one zaledwie 1,9% aktywów sektora bankowego.
Na poprawę łącznych wyników ﬁnansowych banków w 2006 r. złożyły się m.in.
wyższe dochody z tytułu odsetek, prowizji i opłat, wyższe dywidendy od podmiotów zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz wyższy wynik operacji
ﬁnansowych. Istotnie zmniejszył się również koszt tworzenia odpisów amortyzacyjnych na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne.
Fundusze własne sektora bankowego zwiększyły się w 2006 roku o ponad
11%. W przeważającej mierze składały się z najbardziej stabilnego elementu,
tj. kapitałów podstawowych, co jest korzystne z punktu widzenia możliwości
absorbowania ewentualnych strat. Wzrost kapitałów podstawowych sektora nastąpił głównie dzięki przekazaniu zysku wypracowanego w poprzednim roku na
fundusze zapasowe i rezerwowe oraz – w mniejszym stopniu – dzięki pozyskaniu
nowego kapitału akcyjnego przez 18 banków. Kapitały zwiększyły głównie banki
zaangażowane w kredytowanie gospodarstw domowych.
Struktura wzrostu aktywów sektora bankowego w 2006 roku potwierdza,
sygnalizowany już wcześniej, wzrost skłonności banków do podejmowania ryzyka
kredytowego. Wzrost kredytów dla podmiotów nieﬁnansowych przy malejącej
dynamice lokat w instytucjach ﬁnansowych i skarbowych papierów wartościowych
spowodował duży przyrost wartości aktywów ważonych ryzykiem i wymogów
kapitałowych15.
Wzrost ten był szybszy od przyrostu kapitałów, co wywołało spadek współczynnika wypłacalności sektora bankowego. Mimo że współczynnik wypłacalności zmniejszał się trzeci rok z rzędu, nadal był wysoki i znacznie przewyższał
regulacyjne minimum (8%). Wzrost wymogów kapitałowych poszczególnych
banków, spowodowany zwiększaniem ekspozycji kredytowych, ilustrują zmiany
rozkładu aktywów sektora bankowego według współczynnika wypłacalności.
Na koniec 2006 roku większość aktywów sektora nadal znajdowała się w bankach, które miały znaczny bufor kapitałowy, tj. współczynniki powyżej 12%.
W porównaniu z końcem poprzedniego roku istotnie zwiększyło się natomiast
znaczenie banków, których współczynniki wypłacalności wynosiły około 11%.
Banki te będą musiały podnieść kapitały lub dokonać większych zmian w struk15

Ibidem.
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turze aktywów, jeśli zamierzają przez dłuższy czas zwiększać akcję kredytowa
w tempie zbliżonym do obecnego.
Tabela 5. Wybrane wielkości z rachunku wyników sektora bankowego
(w mld zł) i współczynniki operacyjne (w % wartości aktywów)
2004 2005 2006

2004 2005 2006

Przychody z tytułu odsetek

30,3

34,1

34,9 Wyniki odsetkowe

3,21

3,28

3,22

Koszty z tytułu odsetek

13,8

15,6

14,4 Wyniki pozaodsetkowe

2,48

2,32

2,27

Wynik z tytułu odsetek

16,6

18,5

20,5 Wyniki działalności bankowej

5,69

5,60

5,49

Wynik z tytułu prowizji

8,3

7,5

9,2 Koszty operacyjne

3,72

3,52

3,33

Wynik operacji finansowych

1,2

0,9

Odpisy netto na rezerwy
1,2 - w tym odpisy netto na kredyty
zagrożone

0,46
0,44

0,28
0,21

0,25
0,20

Wynik z pozycji wymiany

2,9

3,9

3,0 Podatek

0,31

0,32

0,37

Wynik działalności bankowej

29,3

31,6

34,9 ROA (zysk brutto)

1,53

1,95

2,05

Koszty działania banku

16,5

17,6

19,0 ROA (zysk netto)

1,38

1,61

1,67

Amortyzacja

2,7

2,3

2,2 ROE (zysk brutto)

18,51 24,93 27,15

Różnica wartości rezerw
i aktualizacji
- w tym odpisy netto na kredyt
zagrożone

2,4
2,3

1,6
1,2

1,6
ROE (zysk netto)
1,3

16,7 20,61 22,21

Zysk brutto

7,9

11,0

13,0

Zysk netto

7,1

9,1

10,7

Źródło: NBP.

Tabela 6. Zmiany w danych finansowych banków w latach 2005-2006
Zmiany w latach 2005-2006 (%)

Zmiany między rokiem 2005
a 2006 w mln złotych

Zmiany między rokiem 2005 a 2006
w mln złotych i w %

Miernik

PeKaO

PKO BP

Miernik

PeKaO

PKO BP

Miernik

PeKaO

PKO BP S.A.

ROA (ZN)

+ 0,32

+ 0,25

Zysk netto

289,12

370,59

Kapitał własny
w mln zł

1 225,33

423,91

ROE (ZN)

+ 2,8

+ 2,8

Aktywa

5 531,54

8 725,32

Współczynnik
wypłacalności
spadek o%

2,39%

3,3%

Źródło: NBP.
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Gdyby obserwowane w 2006 roku tempo wzrostu kredytów i ich struktura
zostały utrzymane w 2007 roku, a banki nie zwiększyłyby swoich kapitałów,
wówczas współczynniki wypłacalności 6 niewielkich banków znalazłyby się poniżej regulacyjnego minimum 8%, a w przypadku 6 kolejnych, w tym niektórych
dużych banków, spadłyby poniżej 9%. Przy realizacji scenariusza NBP należy
oczekiwać kontynuacji dobrych wyników ﬁnansowych sektora bankowego w 2007
roku. Sektor bankowy w dalszym ciągu będzie najwięcej zarabiał na operacjach
odsetkowych i prowizjach, m.in. na skutek wzrostu kredytów mieszkaniowych,
w rachunku bieżącym i z tytułu użycia kart kredytowych, rozwoju bancassurance
oraz sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych.
Wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać znacznego
wzrostu salda odpisów na kredyty zagrożone, będącego rezultatem wzrostu kwot
kredytów zagrożonych. Niemniej jednak łagodne warunki przyznawania kredytów, wynikające z presji konkurencyjnej, oraz prawdopodobny wzrost w bilansach
banków należności od klientów z niższych grup dochodowych mogą w dalszej
perspektywie niekorzystnie wpłynąć na wyniki ﬁnansowe sektora bankowego.
Obowiązujące przepisy i standardy umożliwiają tworzenie odpisów na utratę
wartości instrumentu ﬁnansowego dopiero w momencie pojawienia się przesłanek
jej wystąpienia. Oznacza to brak możliwości wyprzedzającego odkładania rezerw
w okresach dobrej koniunktury i zwiększa ryzyko związane z rosnącą ekspozycją
wobec mniej zamożnych klientów16.
Jak wynika z Raportu o Stabilności Systemu Finansowego za 2006 rok opracowanego przez NBP i opublikowanego w maju 2007 roku, duże podmioty działające na rynkach mają znaczący wpływ na rozwój swojego sektora. W przypadku
banków taki wpływ na cały sektor ma 13 największych banków polskich. Ich
sytuacja na zasadniczy wpływ na stan całego sektora bankowego w Polsce.
Wnioski końcowe
Bank jest z jednej strony instytucją ﬁnansową, której zadaniem jest obsługa
obiegu pieniądza, a z drugiej – skomplikowanym przedsiębiorstwem, które musi
spełniać wymogi dotyczące maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału i sprostać
rosnącej konkurencji. Oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów, stosuje
coraz nowsze techniki i technologie po to, by zadowolić swoich klientów oraz by
obniżyć koszty operacji bankowych. Bank musi funkcjonować w sposób, który
16

Ibidem.
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zapewniałby zapłatę odpowiednich kwot deponentom oraz ewentualnych strat
związanych z różnorodnymi ryzykami, jakie towarzyszą działalności bankowej.
Zysk w banku jest niezbędny do powiększenia własnej bazy kapitałowej, zysk
jest bowiem wynikiem decyzji będących kompromisem między rentownością
a ryzykiem.
Działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym także i banku, wymaga przeprowadzenia odpowiedniej analizy. Analiza ta uzależniona jest od potrzeb odbiorców
wewnętrznych, czyli organów zarządzających, oraz podmiotów zewnętrznych.
Analiza jest podstawową metodą oceny kondycji przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Szczególną rolę spełnia w przypadku takich przedsiębiorstw,
jakimi są banki, których działalność ma na celu pozyskanie od jednostek gospodarczych i osób ﬁzycznych środków ﬁnansowych. Zgromadzone w ten sposób
środki pieniężne bank inwestuje w taki sposób, aby przy ograniczonym poziomie
ryzyka osiągnąć jak największy zysk w postaci dywidendy lub wzrostu wartości
rynkowej akcji. Maksymalizacja zysku jest drogą do wzrostu siły i pozycji banku
na rynku kapitałowym. Analiza ma więc dać odpowiedź tym, którzy chcieliby
w nim lokować swoje środki, czy jest bankiem pewnym, bezpiecznym i umiejętnie
zarządzanym.
Analiza banku powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty, z drugiej strony powinna określić
kierunki i sposoby doskonalenia dalszej działalności. Zarządzanie nierozłącznie
związane jest z podejmowaniem różnych decyzji i aby proces decyzyjny przebiegał
bez zakłóceń, wymagany jest nieustanny dopływ potrzebnych informacji oraz
analiz.
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenia analizy ﬁnansowej są zweryﬁkowane sprawozdania ﬁnansowe. Głównym celem analizy ﬁnansowej jest
ocena realności założeń ﬁrmy w zakresie efektywności ﬁnansowej oraz sytuacji
majątkowo-płatniczej. Analiza może przebiegać w różnych kierunkach, a mianowicie może być prowadzona jako analiza porównawcza, analiza strukturalna oraz
analiza wskaźnikowa ex post i ex ante. Analiza sprawozdań ﬁnansowych powinna
prowadzić do wyciągnięcia wniosków co do przyszłości badanego podmiotu.
Każda analiza sprawozdań ﬁnansowych – w tym również banku – polega na
wykorzystaniu wyników ﬁnansowych z przeszłości oraz bieżących do określenia
jego przyszłych perspektyw.
Analizując sprawozdanie ﬁnansowe banku, należy zwrócić uwagę na dochody
oraz koszty generowane poza działalnością kredytową. Dochody pozaodsetkowe
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mogą pochodzić z różnych źródeł, jak opłaty za różne usługi, zyski z obrotu walutami lub akcjami, czy też dochody z działu powierniczego. Z kolei zwiększenie
się kosztów pozaodsetkowych (np. koszty infrastruktury, personelu) przy niskim
wzroście dochodów pozaodsetkowych lub braku zmian może oznaczać, że bank
działa nieefektywnie. Analizując sprawozdanie, należy zwrócić uwagę na jakość
udzielanych kredytów. W szczególności powinno poddać się analizie rezerwy na
pokrycie strat kredytowych w stosunku do udzielonych kredytów lub też należności
nieregularnych w stosunku do kredytów.
Także stopa zwrotu z przeciętnej wartości aktywów w zadowalający sposób
ukazuje efektywność banku. Wysokim wskaźnikiem ROA charakteryzują się przeważnie mniejsze banki lokalne, co świadczy o niższym koszcie ich kapitału oraz
większej dochodowości ich kredytów. Większe banki charakteryzują się niższymi
wartościami omawianego wskaźnika z uwagi na wyższy koszt wykorzystywanego
kapitału. Kapitał własny banków stanowi stosunkowo małą część ich aktywów,
ponieważ stosują one dźwignię ﬁnansową. Dlatego też stopa zwrotu z kapitału
własnego jest odpowiednio wyższa od stopy zwrotu z aktywów. W ocenie kondycji banku należy także analizować ROE i tendencje, jakie zachodzą pomiędzy
ROA a stopą zwrotu z kapitału własnego. Wskaźniki takie jak ROE czy ROA
wpływają na zmiany zysków w poszczególnych latach.
Celem analizy porównawczej jest ustalenie trendów kształtowania się danych
ﬁnansowych, daje ona także możliwość porównania pozycji ﬁrmy z konkurencją
lub innymi ﬁrmami w sektorze. Przeprowadzone w każdym przedsiębiorstwie
analizy nie mogą być rozpatrywane wyłącznie w sposób opisowy, gdyż wówczas
nie mamy odpowiednich podstaw do ich właściwej oceny. Ocena kierunków tych
zmian wymaga porównania badanego zjawiska z odpowiednimi wzorcami, pozwalając na ustalenie odchyleń i wyciągnięcie wniosków. Analiza staje się elementem
procesu zarządzania, jeśli służy bezpośrednio celom praktycznym: ocenie sytuacji
banku, ujawnieniu występujących problemów, ustaleniu ich przyczyn i dalszych
możliwości działania, określeniu stopnia wykonania wytyczonych wcześniej zadań.
W każdym przypadku musi dawać podstawę do podjęcia konkretnych decyzji
wykonawczych. Nie może być czynnością rutynową, polegającą wyłącznie na
gromadzeniu danych sprawozdawczych, które mogłyby okazać się ewentualnie
do czegoś przydatne.
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PRESENTATION OF COMPARATIVE ANALYSIS WAS IN POLISH CONDITIONS
IN ESTIMATE OF FINANCIAL STATUS OF BANK

Summary
Estimate of comparative ﬁnancial status of functioning bank purpose article. On base chosen ﬁnancial data ﬁve banks present situations on base of
ﬁnancial report in Poland in years indices calculated ﬁnancial 2004-2006
acting. Comparative analysis enables about fairest results bank advisable and
in diﬀerent surfaces of analyses ratios (solvency, liquidity, qualities of assets,
proﬁtability).
Translated by Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
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Wanda Skoczylas

SEKTOROWE STOPY ZWROTU W ZARZĄDZANIU
WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW

1. Proces formułowania strategii w zarządzaniu wartością
Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako cel strategiczny powoduje
konieczność poszukiwania i wyboru właściwych strategii. Wartość dla akcjonariuszy jest najbardziej syntetycznym miernikiem, stąd też istnieje wiele strategii
prowadzących do jej wzrostu i są one zmienne w czasie w zależności od rozwoju
otoczenia oraz sytuacji ﬁrmy. Proces formułowania strategii wzrostu wartości jest
sztuką, ale i rzemiosłem. Wymaga więc kreatywnego myślenia, ale też metodycznej pracy. Strategia wzrostu wartości w każdym wypadku jest wynikiem procesu,
w którym daje się wyróżnić osiem podstawowych etapów (rys. 1).
Z rysunku 1 wynika, że w zarządzaniu wartością można mówić o trzech
rodzajach strategii, tj.:
– właścicieli,
– przedsiębiorstwa,
– jednostek gospodarczych.
Właściciele, mając na celu utrzymanie majątku i osiągnięcie oczekiwanego oprocentowania, dążą do harmonijnego, całościowego zarządzania całym
swoim portfelem inwestycyjnym. Przy czym w portfelu tym obok własności
przedsiębiorstw znajdują się też inne inwestycje, tj. np. obligacje czy udziały
mniejszościowe.
Realizacja wizji i strategiczne ukierunkowanie przedsiębiorstwa jest natomiast
wynikiem właściwej strategii przedsiębiorstwa i osiągnięcia przewagi konkuren-
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cyjnej w wyniku wypracowania efektywnych strategii jednostek biznesu. Strategia
przedsiębiorstwa wyraża optymalne portfolio strategicznych jednostek biznesu.
Informuje o:
– rodzaju działalności, w którą przedsiębiorstwo chce się zaangażować,
– możliwości wykorzystania twórczej współpracy pomiędzy jednostkami
(synergii),
– sposobie rozdysponowania zasobów pomiędzy jednostkami1.
Rys. 1. Etapy formułowania strategii w zarządzaniu wartością

Źródło: P. Gomez, Wertmanagement. Vernetzte Strategien für Unternehmen im Wandel,
ECON Verlag, Düsseldorf – Wien – New York – Moskau, 1993, s. 108.

Może to być np. strategia dywersyﬁkacji, dywestycji dokonana w oparciu o dwa
kryteria potencjału wzrostu wartości i możliwości jego wykorzystania przez przedsiębiorstwo, ale też strategia kooperacji, restrukturyzacji czy ﬁnansowania.
U podstaw tworzenia wartości dla akcjonariuszy pozostają przede wszystkim
strategie jednostek biznesu. Strategie te są doskonale znane w literaturze. Charakteryzują je słowa kluczowe, takie jak: matryca produktowa – rynkowa, strategia
1

T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości ﬁrmy, WIG
Press, Warszawa 1997, s. 102.
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portfolio czy strategia przewagi konkurencyjnej. Przy formułowaniu strategii
jednostek biznesu uwzględnia się szereg elementów. M.E. Porter jak i inni znani
specjaliści z zakresu zarządzania strategicznego do kluczowych elementów procesu
formułowania strategii zaliczają ocenę:
– atrakcyjności sektora,
– pozycji konkurencyjnej jednostki w sektorze,
– przewagi konkurencyjnej.
Atrakcyjność sektora oraz pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa mogą
być podstawą sformułowania opcji strategicznych, które ostatecznie przekute na
prognozowane stopy wzrostu, rentowności i inwestycji są podstawą do prognozy
przepływów pieniężnych oraz kosztu kapitału, a więc i oszacowania wartości dla
akcjonariuszy2.
2. Sektorowe stopy zwrotu jako podstawa oceny
atrakcyjności sektorów
W ocenie atrakcyjności sektora istotne są osiągane stopy zwrotu z kapitału
własnego. Inwestycja jest tym bardziej efektywna, im bardziej osiągnięta stopa
zwrotu przewyższa oczekiwania właścicieli, wyrażone kosztem kapitału własnego.
Dlatego też w dążeniu do uzyskania ponadprzeciętnych zysków inwestorzy poszukują sektorów o wysokiej stopie zwrotu. O atrakcyjności sektora decydują więc
aktualne stopy zwrotu, ale też – ze względu na prospektywne ujęcie – możliwe
zmiany elementów charakteryzujących rynek lub zmiany w strukturze sektora
oraz najważniejsze zasoby i możliwości z punktu tworzenia wartości zarówno
dzisiaj, jak i w przyszłości.
Sektorowe stopy zwrotu w Polsce w latach 2002-2006 przedstawiono w tabeli 1.
Jak wynika z danych tabeli 1, średnia stopa zwrotu z kapitału własnego w okresie badanych pięciu lat wyniosła 7,47%. Taki rezultat możliwy był do osiągnięcia dzięki dynamicznemu wzrostowi wskaźnika rentowności kapitału własnego
szczególnie w roku 2006. W pierwszym z badanych lat wynosił on 1,41%, zaś
w ostatnim już 21,83%. Dynamika w tym okresie wyniosła więc 15,48 razy.
Zdecydowana większość sektorów osiąga dodatnie stopy zwrotu. Ujemna stopa
zwrotu z kapitału własnego występuje tylko w wypadku sektora szesnaście, tj.
produkcja wyrobów tytoniowych.
2

A. Rapaport, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999, s. 70-71.
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Tabela 1. Sektorowe stopy zwrotu z kapitału własnego w Polsce w latach 2002-2006
Sektor
1

Indeks dynamiki

Średnia

4:3

5:4

6:4

7:4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,16

1,89

2,95

4,22

14,77

1,63

2,54

3,64

12,73

5,00

5,02

2,89

1,08

0,98

4,39

0,58

0,22

0,20

0,87

2,87

1,4

1,51 -2,51 3,92

4,27

1,08

-1,79

2,80

3,05

1,72

1,01

3,65

2,84

4,56

12,78

3,61

2,81

4,51

12,65

4,97

13 Górnictwo rud metali

3,47

2,41

6,28

-13

38,19

0,69

1,81

-3,75 11,01

7,47

14 Pozostałe górnictwo

5,74

2,27

2,97

3,78

24,25

0,40

0,52

0,66

4,22

7,80

3,04

2,58

2,95

4,48

14,8

0,85

0,97

1,47

4,87

5,57

-2,2

-0,99 0,13

1,24 -14,86

0,45

-0,06 -0,56

6,75

-3,34

2,62

1,72

2,95

4,81

22,64

0,66

1,13

1,84

8,64

6,95

3,15

2,11

3,86

1,72

10,62

0,67

1,23

0,55

3,37

4,29

2,97

4,82

2,81

1,43

11,79

1,62

0,95

0,48

3,97

4,76

2,62

4,37

5,71

4,97

17,95

1,67

2,18

1,90

6,85

7,12

1,19

3,94

5,41

5,2

17,93

3,31

4,55

4,37

15,07

6,73

1,75

3,19

5,5

7,6

19,1

1,82

3,14

4,34

10,91

7,43

3,18

3,84

3,12

6,88

15,68

1,21

0,98

2,16

4,93

6,54

2,14

3,25

4,22

6,99

21,29

1,52

1,97

3,27

9,95

7,58

1,33

4,3

4,9

6,87

18,14

3,23

3,68

5,17

13,64

7,11

1,47

3,67

4,12

3,71

17,01

2,50

2,80

2,52

11,57

6,00

1,32

2,56

4,37

6,56

23,05

1,94

3,31

4,97

17,46

7,57

1
2
5
10

2

Lata
2002 2003 2004 2005 2006

Rolnictwo, łowiectwo,
włączając działalność usługową
Leśnictwo, włączając
działalność usługową
Rybactwo, włączając
działalność usługową
Górnictwo węgla kamiennego
i brunatnego lignitu;
wydobywanie torfu

Produkcja artykułów
15
spożywczych i napojów
Produkcja wyrobów
16
tytoniowych
17 Włókiennictwo
18
19

20

21

22

23
24
25
26

Produkcja odzieży i wyrobów
futrzarskich
Produkcja skór wyprawionych
i wyrobów ze skór
wyprawionych
Produkcja drewna i wyrobów
z drewna oraz z korka,
z wyłączeniem mebli, wyrobów
ze słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Produkcja masy włóknistej,
papieru oraz wyrobów
z papieru
Działalność wydawnicza;
poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników informacji
Wytwarzanie koksu, produktów
rafinacji ropy naftowej i paliw
jądrowych
Produkcja wyrobów
chemicznych
Produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów
z pozostałych surowców
niemetalicznych

27 Produkcja metali
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Produkcja metalowych wyrobów
28 gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń
Produkcja maszyn i urządzeń,
29
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja maszyn biurowych
30
i komputerów
Produkcja maszyn i aparatury
31 elektrycznej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja sprzętu i urządzeń
32 radiowych, telewizyjnych
i telekomunikacyjnych
Produkcja instrumentów
medycznych, precyzyjnych
33
i optycznych, zegarów
i zegarków
Produkcja pojazdów
34 samochodowych, przyczep
i naczep
Produkcja pozostałego
35
sprzętu transportowego
Produkcja mebli; działalność
36 produkcyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

1,35

3,37

6,12

7,56

25,73

2,50

4,53

5,60

19,06

8,83

1,53

3,12

4,63

6,76

23,66

2,04

3,03

4,42

15,46

7,94

1,57

6,9

7,93 14,08 31,71

4,39

5,05

8,97

20,20

12,44

1,5

4,3

5,49

7,7

21,37

2,87

3,66

5,13

14,25

8,07

0,62

3,18

3,04

6,29

17,85

5,13

4,90

10,15 28,79

6,20

2,24

2,95

4,99

9,02

24,68

1,32

2,23

4,03

11,02

8,78

1,64

3,76

7,31

5,55

18,78

2,29

4,46

3,38

11,45

7,41

1,18

3,25

4,44

3,62

15,95

2,75

3,76

3,07

13,52

5,69

1,31

5,06

6,19

7,16

19,53

3,86

4,73

5,47

14,91

7,85

0,86

1,28

5,93

3,42

29,9

1,49

6,90

3,98

34,77

8,28

1,34

0,38

0,51

0,65

3,78

0,28

0,38

0,49

2,82

1,33

1,36

0,13

0,13

0,24

0,67

0,10

0,10

0,18

0,49

0,51

1,25

3,45

4,22

6,35

30,35

2,76

3,38

5,08

24,28

9,12

1,03

4,49

5,36

5,03

23,84

4,36

5,20

4,88

23,15

7,95

0,99

5,19

8,26

7,85

28,1

5,24

8,34

7,93

28,38

10,08

0,66

3,87

4,89

6,39

22,44

5,86

7,41

9,68

34,00

7,65

55 Hotele i restauracje

0,74

2,08

1,32

4,52

14,17

2,81

1,78

6,11

19,15

4,57

Transport lądowy; transport
60
rurociągowy

0,81

2,06

2,99

2,74

15,48

2,54

3,69

3,38

19,11

4,82

61 Transport wodny

0,22 -2,69 6,78 15,76 26,72 -12,23 30,82 71,64 121,45

9,36

37 Przetwarzanie odpadów
Wytwarzanie i zaopatrywanie
40 w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę
Pobór, uzdatnianie
41
i rozprowadzanie wody
45 Budownictwo
Sprzedaż, obsługa i naprawa
pojazdów samochodowych
50 i motocykli; sprzedaż detaliczna
paliw do pojazdów
samochodowych
Handel hurtowy i komisowy,
z wyłączeniem handlu
51
pojazdami samochodowymi,
motocyklami
Handel detaliczny,
z wyłączeniem sprzedaży
52 pojazdów samochodowych,
motocykli; naprawa artykułów
użytku osobistego i domowego
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62 Transport lotniczy

0

1,92 10,34 19,59 72,82

0

0

22,6

8,08

8,92

11,41 37,05

8,11

4,02

14,89

5,00

8,67

8,20

30,39

5,22

4,79

4,89

10,5

4,42

10,64 10,87 23,33

4,52

-0,69 5,77

7,98

5,38

35,16

-8,36 -11,57 -7,80 -50,96 10,72

0,34

7,11

6,15 10,53 31,47 20,91 18,09 30,97 92,56

11,12

70 Obsługa nieruchomości

0,52

1,29

1,68

1,92

9,92

2,48

3,23

3,69

19,08

3,07

Wynajem maszyn i urządzeń
bez obsługi oraz wypożyczanie
71
artykułów użytku osobistego
i domowego

0,5

3,47

4,64

8,2

31,08

6,94

9,28

16,40 62,16

9,58

72 Informatyka

0,76

5,07

5,41

7,66

27,94

6,67

7,12

10,08 36,76

9,37

5,29

0,64

0,8

1,18

6,88

0,12

0,15

0,22

1,30

2,96

14,46 4,89

5,01

7,54

28,39

0,34

0,35

0,52

1,96

12,06

17,72 1,67

1,84

2,17

16,59

0,09

0,10

0,12

0,94

8,00

9,52

0,94

1,82

6,17

0,10

0,10

0,19

0,65

3,89

8,19 -0,89 -0,74 3,05

6,31

-0,11

-0,09

0,37

0,77

3,18

6,52

1,21

1,72

2,16

8,08

0,19

0,26

0,33

1,24

3,94

9,91

1,11

1,13

2,46

4,26

0,11

0,11

0,25

0,43

3,77

2,84

5,41

1,84

7,65

21,95

1,90

0,65

2,69

7,73

7,94

Działalność wspomagająca
63 transport; działalność związana
z turystyką

0,61

4,93

5,44

6,96

64 Poczta i telekomunikacja

0,49

2,45

4,25

0,45

1,99

Pośrednictwo finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń
65
i funduszów emerytalno-rentowych
Ubezpieczenia oraz fundusze
emerytalno-rentowe, bez gwa66
rantowanej prawnie
opieki społecznej
Działalność pomocnicza
67 związana z pośrednictwem
finansowym i ubezpieczeniami

Działalność badawczo73
-rozwojowa
Działalność gospodarcza
74
pozostała
Administracja publiczna
i obrona narodowa;
75 obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne
80 Edukacja
85

90

91
92

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna
Odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków, gospodarowanie
odpadami, pozostałe usługi
sanitarne i pokrewne
Działalność organizacji
członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność związana z kulturą,
rekreacją i sportem

93 Działalność usługowa pozostała
RAZEM

0,98

0

0

20,93

1,71

4,6

7,82

4,31

16,98

2,69

4,57

2,52

9,93

7,08

1,41

3,13

4,84

6,13

21,83

2,22

3,43

4,35

15,48

7,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskaźników sektorowych publikowanych
w miesięczniku „Rachunkowość” 2005 nr 3, 2006 nr 5, 2007 nr 7 i 2008 nr 5.
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Do najbardziej atrakcyjnych sektorów z punktu widzenia osiąganej stopy
zwrotu z kapitału własnego należą sektory: Transport lotniczy (20,93%), Produkcja
maszyn biurowych i komputerów (12,44%), Działalność gospodarcza pozostała (12,06%), Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem ﬁnansowym
i ubezpieczeniami (11,12%), Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe
bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej (10,72%) oraz Handel hurtowy
i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami
(10,08%).
W grupie najmniej atrakcyjnych są oprócz sektora Produkcja wyrobów tytoniowych także sektory: Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (0,51%),
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę (1,33%), Rybactwo, włączając działalność usługową (1,72%), Działalność
badawczo-rozwojowa (2,94%) i Obsługa nieruchomości (3,07%).
Rozpiętość pomiędzy najwyższą a najniższą stopą zwrotu nie jest duża. Poza
absolutnym liderem Transportem lotniczym pozostali liderzy uzyskują stopy
zwrotu na poziomie 10-12%, outsiderzy natomiast w granicach 0,5-3,07%.
Rozpatrywanie stóp zwrotu z kapitału własnego w latach 2002-2006 pozwala
ustalić i ocenić dynamikę ich zmian w sektorach. Do najszybciej poprawiających
swoją atrakcyjność należą sektory: Transport wodny (121,45), Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem ﬁnansowym i ubezpieczeniami (92,56), Wynajem
maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego
i domowego (62,16), a także Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe
bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej (50,96). Dwa z nich, a więc Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem ﬁnansowym i ubezpieczeniami oraz
Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe bez gwarantowanej prawnie
opieki społecznej należały także do najbardziej atrakcyjnych.
Sektory, w których stopy zwrotu z kapitału własnego ulegają obniżeniu, to
z kolei: Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
(0,43), Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (0,49), Edukacja (0,65), Ochrona
zdrowia i pomoc społeczna (0,77), Leśnictwo, włączając działalność usługową
(0,87) oraz Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne (0,94). I w tej grupie znalazły
się dwa sektory, które należą do najmniej rentownych, a więc Pobór, uzdatnianie
i rozprowadzanie wody oraz Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
Atrakcyjność sektora nie gwarantuje automatycznie sukcesu przedsiębiorstwa.
W tym samym sektorze i w tym samym czasie funkcjonują obok siebie przedsię-
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biorstwa osiągające zróżnicowane wyniki. Słaba pozycja w atrakcyjnym sektorze
może znacząco ograniczyć potencjał tworzenia wartości. Dlatego ważne jest
badanie zróżnicowania wyników przedsiębiorstw w ramach sektora.
3. Zróżnicowanie sektorowych stóp zwrotu w ocenie
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
Wspólna publikacja wskaźników sektorowych Komisji do Spraw Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Wywiadowni
Gospodarczej InfoCredit w miesięczniku „Rachunkowość”, określająca m.in.
minimalne i maksymalne stopy zwrotu, pozwala ocenić właśnie zróżnicowanie
sektorowych stóp zwrotu i na tym tle ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Stosowne wielkości zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Minimalna i maksymalna średnia sektorowa stopa zwrotu
dla akcjonariuszy w Polsce za lata 2002-2006
Sektor
1

2

Maksimum Minimum

Rozstęp

Średnia

3

4

5

6
5,00

1

Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową

29,46

-18,29

47,75

2

Leśnictwo, włączając działalność usługową

13,74

-6,60

20,33

2,87

5

Rybactwo, włączając działalność usługową

7,88

-5,86

13,74

1,72

10

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego lignitu;
wydobywanie torfu

23,32

-12,50

35,82

4,97

13 Górnictwo rud metali

20,07

-10,29

30,36

7,47

14 Pozostałe górnictwo

34,95

-11,03

45,97

7,80

15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów

33,96

-22,18

56,14

5,57

16 Produkcja wyrobów tytoniowych

3,43

-16,25

19,68

-3,34

17 Włókiennictwo

44,82

-22,87

67,69

6,95

18 Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich

32,55

-25,98

58,53

4,29

26,81

-16,11

42,92

4,76

40,49

-25,50

65,99

7,12

36,05

-17,97

54,02

6,73

43,46

-26,55

70,01

7,43

19
20
21
22

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów
ze skór wyprawionych
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka,
z wyłączeniem mebli, wyrobów ze słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów
z papieru
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników informacji
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23

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej
i paliw jądrowych

21,82

-14,27

36,09

6,54

24 Produkcja wyrobów chemicznych

37,72

-14,38

52,11

7,58

25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

38,49

-22,78

61,27

7,11

Produkcja wyrobów z pozostałych
26
surowców niemetalicznych

32,28

-19,77

52,04

6,00

27 Produkcja metali

40,16

-24,43

64,59

7,57

41,75

-27,83

69,58

8,83

39,71

-23,10

62,81

7,94

44,67

-16,07

60,73

12,44

41,62

-22,78

64,40

8,07

38,22

-15,26

53,48

6,20

48,92

-24,87

73,78

8,78

39,16

-20,74

59,90

7,41

35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

29,97

-18,23

48,20

5,69

Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej
36
niesklasyfikowana

37,50

-19,31

56,81

7,85

37 Przetwarzanie odpadów

34,36

-13,99

48,35

8,28

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
40
gaz, parę wodną i gorącą wodę

8,94

-5,21

14,15

1,33

41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

3,34

-2,16

5,51

0,51

45 Budownictwo

48,91

-31,07

79,98

9,12

42,79

-26,57

69,36

7,95

54,58

-34,45

89,03

10,08

49,90

-31,26

81,17

7,65

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
28
z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
29
niesklasyfikowana
30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
31
32
33
34

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych
i telekomunikacyjnych
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych
i optycznych, zegarów i zegarków
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep

Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
50 i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
samochodowych
Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem
51
handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami
Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów
52 samochodowych, motocykli; naprawa artykułów
użytku osobistego i domowego
55 Hotele i restauracje

28,06

-21,16

49,22

4,57

60 Transport lądowy; transport rurociągowy

34,26

-24,05

58,30

4,82

61 Transport wodny

25,64

-2,97

28,61

9,36

*

62 Transport lotniczy

39,95

5,27

34,68

20,93

Działalność wspomagająca transport;
63
działalność związana z turystyką

44,35

-23,68

68,04

8,11

64 Poczta i telekomunikacja

37,71

-27,29

65,00

5,22

32,37

-21,20

53,57

4,52

35,97

-8,48

44,45

10,72

Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem
65
ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych
Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe,
66
bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej
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67

Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem
finansowym i ubezpieczeniami

50,75

-28,70

79,45

11,12

23,21

-16,20

39,41

3,07

36,70

-17,18

53,88

9,58

72 Informatyka

49,18

-29,14

78,32

9,37

73 Działalność badawczo-rozwojowa

36,93

-32,23

69,16

2,96

74 Działalność gospodarcza pozostała

70,00

-45,31

115,32

12,06

Administracja publiczna i obrona narodowa;
75 obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne

20,82

-9,31

30,13

8,00

70 Obsługa nieruchomości
71

Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz
wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

80 Edukacja

21,78

-13,26

35,04

3,89

85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

29,10

-18,56

47,66

3,18

21,81

-10,28

32,09

3,94

12,38

-5,32

17,70

3,77

92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

48,85

-27,05

75,90

7,94

93 Działalność usługowa pozostała

22,58

-19,74

42,32

7,08

47,61

-33,31

80,92

7,47

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie
odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej
91
niesklasyfikowana
90

RAZEM
*

Dla lat 2003-2006.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskaźników sektorowych publikowanych
w miesięczniku „Rachunkowość” 2005 nr 3, 2006 nr 5, 2007 nr 7 i 2008 nr 5.

Zaprezentowane w tabeli 2 stopy zwrotu z kapitału własnego wskazują na duże
zróżnicowanie wyników przedsiębiorstw w ramach sektora. Przeciętnie różnica
między maksymalną i minimalną stopą zwrotu wynosi 80,92%. Do najbardziej
zróżnicowanych należą przedsiębiorstwa w sektorach: Działalność gospodarcza
pozostała (115,32%), Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (89,03%), Handel detaliczny, z wyłączeniem
sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (81,17%), Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem
ﬁnansowym i ubezpieczeniami (79,45%), Informatyka (78,32%).
Najbardziej zbliżone strategie konkurencyjne natomiast realizują przedsiębiorstwa z sektorów: Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (5,51%), Rybactwo,
włączając działalność usługową (13,74%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (14,51%), Działalność organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (17,7%) i Produkcja wyrobów
tytoniowych (19,68%). Podobne strategie są więc często realizowane w sektorach
mało atrakcyjnych i z niską dynamiką stopy zwrotu lub wręcz jej spadkiem.

WANDA SKOCZYLAS
SEKTOROWE STOPY ZWROTU W ZARZĄDZANIU WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW

Podsumowanie
Wybór najlepszej strategii wzrostu wartości powinien być zawsze poprzedzony
analizą otoczenia i przedsiębiorstwa. Odpowiedź na pytanie, gdzie inwestować,
wymaga oceny atrakcyjności sektora. Dobrą podstawą do takiej oceny jest znajomość obecnych stóp zwrotu, które następnie trzeba korygować o potencjalne przyszłe zmiany rynkowe, względnie występujące w strukturze sektora. Sama ocena
atrakcyjności sektora jest jednak niewystarczająca i powinna być, jak wykazano,
wzbogacona o ocenę zróżnicowania stóp zwrotu osiąganych przez przedsiębiorstwa z danego sektora. Duże odchylenia wskazują z całą pewnością na odmienne
strategie i towarzyszące im ryzyko, gdy sektor jest jednorodny.
Przedstawione wyniki badania empirycznego pozwoliły wyłonić sektory atrakcyjne, jak i nieatrakcyjne, a także ocenić dynamikę zmian w latach 2002-2006.
Możliwe było też badanie zróżnicowania przedsiębiorstw w sektorach. Na ich
podstawie można stwierdzić, że przedsiębiorstwa zaliczone do poszczególnych
sektorów nie są jednorodne, ponadto realizują różne strategie.
Ocena stóp zwrotu z kapitału własnego stanowi punkt wyjścia i jest źródłem
cennych informacji. Nie jest jednak wystarczająca. Powinna ona znaleźć swoją
kontynuację w bardziej szczegółowej analizie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych konkretnego przedsiębiorstwa.

THE SECTOR RATES OF RETURN IN CORPORATE VALUE MANAGEMENT

Summary
The aim of this article was to performance a possibility of utilization sector
returns on equity, and its variety in formulating increasing value strategy.
The theoretical consideration enriched empirical investigations. Averages,
minimum and maximum sector rates of return of Polish companies between
2002-2006 had been established and analyzed.
Translated by Wanda Skoczylas
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Piotr Szczepankowski

PROBLEMATYKA OCENY WZROSTU, ROZWOJU I WARTOŚCI
SPÓŁEK GIEŁDOWEGO RYNKU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
OBROTU NEWCONNECT

Wprowadzenie
W dniu 30 sierpnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność nowa platforma obrotu NewConnect (NC). Jest to
rynek alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony przede wszystkim dla spółek
młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale
potrzebujących kapitału na pokrywanie potrzeb ﬁnansowych swojego wzrostu,
zaliczanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ze
względu na specyﬁkę ekonomiczną tej grupy przedsiębiorstw oraz cele pozyskiwania kapitału konieczne stało się skonstruowanie właściwego miernika oceny
efektywności ich rozwoju oraz osiąganych wyników, szczególnie po wejściu na
giełdę. Analiza tempa wzrostu i rozwoju spółek rynku NC ma być alternatywą
dla oceny zmiany ich wartości rynkowej, opisywanej przez odrębnie obliczany
indeks giełdowy (NCIndex), jednakże ma również za zadanie zwrócić uwagę na
fundamentalne wielkości ekonomiczne będące głównymi nośnikami wartości
rynkowej spółek notowanych na rynku NC.
Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie metodologii obliczania syntetycznego wskaźnika ekonomicznego, który ma służyć do oceny stopnia wzrostu
i rozwoju spółek polskiego rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
Zaprezentowane są również wyniki wstępnej kalkulacji opisanym wskaźnikiem
tempa rozwoju spółek tego rynku za 2007 r. Na podstawie tej analizy wykazano
podstawowe determinanty wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw innowacyj-
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nych będących we wstępnej fazie rozwoju. Umożliwiło to sformułowanie kilku
uwag dotyczących doboru metodologii wyceny ich wartości.
1. Polski rynek alternatywnego systemu obrotu NewConnect
Alternatywny system (platforma) obrotu (ang. Alternative Trading System –
ATS) jest deﬁniowany jako organizowany przez ﬁrmę inwestycyjną (np. dom maklerski) lub spółkę prowadzącą rynek regulowany (giełda papierów wartościowych)
wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego
przedmiotem są papiery wartościowe lub (i) instrumenty rynku pieniężnego,
zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie
transakcji pomiędzy uczestnikami tego rynku1. Głównym celem powoływania
ATS jest możliwość obniżenia kosztów transakcyjnych oraz zaoferowania usług
komplementarnych w stosunku do klasycznych rynków regulowanych.
ATS rozwinęły się przede wszystkim w USA. Funkcjonuje tam prawie 80
platform alternatywnego obrotu. Obserwowany jest również ich dynamiczny
rozwój w Europie. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii działa 25 platform alternatywnego obrotu, a działający od 1995 r. rynek giełdy londyńskiej – Alternative
Investment Market (AIM) – jest najbardziej rozwiniętym na naszym kontynencie.
Na koniec 2007 r. notowanych było na nim prawie 1700 spółek różnej wielkości,
z wielu krajów i z różnych sektorów gospodarki, a wartość kapitalizacji rynkowej
wyniosła ponad 97,5 mld GBP. Pozostałe znane europejskie ATS to Alternext,
Entry Standard i First North.
Również w Polsce od dnia 30 sierpnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje rynek alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Działając niezależnie, ale równolegle przy rynku regulowanym, pełni
kilka funkcji:
a) stanowi ofertę do pozyskania dodatkowego, nowego kapitału własnego dla
dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych spółek, szczególnie z sektora MŚP, których funkcjonowanie na rynku obarczone jest podwyższonym ryzykiem;
b) oferuje dostęp do kapitału przy istotnie mniejszych kosztach jego pozyskania, co wynika zarówno z wartości przeciętnej kwoty emisji (śred1

M. Dąbrowska, M. Wargacki, Alternatywne systemy obrotu. ATS-y a rynek papierów wartościowych – wyzwania przyszłości, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, plik pdf, s. 2, dostęp przez Internet dnia 30.04.2008.
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nia wartość emisji akcji na rynku NC wynosi dotychczas około 6 mln zł,
w rozpiętości od 100 tys. do 20 mln zł), jak również kosztów usług doradczych i audytorskich;
c) charakteryzuje się uproszczonymi zasadami dopuszczenia akcji do obrotu
giełdowego, a przede wszystkim szybszą procedurą wejścia i mniejszymi
wymaganiami informacyjnymi po debiucie;
d) mogą z niego korzystać podmioty będące w początkowej fazie rozwoju
swojej działalności gospodarczej (tzw. spółki start up).
Przed uruchomieniem NC Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) przygotowała listę podmiotów potencjalnie zainteresowanych nowym
system obrotu, która liczyła 1160 przedsiębiorstw2. W pierwszym dniu notowań
na rynku NC zadebiutowało 5 spółek. Na koniec maja 2008 r., czyli po trzech
kwartałach funkcjonowania NewConnect, notowanych było na nim już 51 spółek,
co daje średnio około 6 debiutów miesięcznie. W ciągu tych kilku pierwszych
miesięcy funkcjonowania rynku NC zdominowały go przedsiębiorstwa, które
można pogrupować w pięć podstawowych sektorów, takich jak: (1) informatyka,
media i nowe technologie, (2) usługi ﬁnansowe, (3) usługi deweloperskie, (4)
produkcja i handel oraz (5) inne usługi.
Spółki, które wprowadziły lub mają zamiar wprowadzić swoje akcje do obrotu
na rynku NC, podają różne przesłanki swoich decyzji. Można z tych informacji
wyodrębnić następujące główne motywy wprowadzania przedsiębiorstw do obrotu
na NewConnect3:
1. Łatwiejsze, szybsze, mniej kosztowne i czasochłonne pozyskanie kapitału
na rozwój, realizację konkretnych planów inwestycyjnych. Jest to przesłanka szczególnie istotna dla grupy MŚP, gdyż ﬁrmy te są we wstępnej
(wczesnej) fazie swojego wzrostu oraz rozwoju i mają nierzadko utrudniony dostęp do innych źródeł ﬁnansowania.
2. Chęć poznania rynkowej wartości spółki i spieniężenie udziałów w spółce
przez dotychczasowych właścicieli.
3. Osiągnięcie efektu informacyjnego i promocyjno-marketingowego. Spółka
staje się bardziej przejrzysta, a tym samym postrzegana jako bardziej godna
2

3

A. Sierpińska, M. Sierpińska, NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych, w: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. E. Weiss, M. Godlewska,
Vizja Press & IT, Warszawa 2007, s. 93.
A. Koper, Jakimi motywami kierują się spółki wybierające NewConnect i jakie korzyści odnoszą,
„Parkiet”, 21.02.2008, s. A.04-A.05.
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zaufania, spodziewa się wzrostu liczby zleceń (ofert), a w konsekwencji
wielkości i wartości sprzedaży, zwiększa swoją rozpoznawalność w branży,
nawiązuje współpracę z liczącymi się partnerami biznesowymi.
4. Chęć wyprzedzenia konkurencji i pojawienie się na rynku publicznym
jako spółka jedna z pierwszych z danej, nierzadko specyﬁcznej branży, jak
np. usługi ﬁnansowe, doradcze, marketingowe, obrotu nieruchomościami.
Może to przybliżyć zakres, skalę i problematykę danej działalności szerszemu gronu inwestorów.
5. Początkowy etap w dotarciu do rynku regulowanego poprzez poznanie
procesu wprowadzania akcji do obrotu publicznego i giełdowego (ponad
80% spółek już notowanych na rynku NC twierdzi, że zamierza przenieść
się na rynek regulowany).
6. Zbyt krótki okres działania, aby można było myśleć o debiucie na rynku
regulowanym. Są to spółki o niewielkiej wartości, które nie mogą również
przedstawić wieloletnich sprawozdań ﬁnansowych, pozwalających spełnić
wymogi informacyjne przy wejściu na rynek regulowany.
W tabeli 1 podano liczbę wskazań wybranych motywów wprowadzenia spółek
do obrotu na rynku NC.
Tabela 1. Główne motywy wprowadzenia spółek na rynek NC
Motyw

Liczba wskazań

Podwyższenie kapitału
Wycena spółki przez rynek
Zwieszenie przejrzystości działania
Silny efekt marketingowy
Inne

15
6
10
11
8

Uwaga: spółki mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: wyniki ankiety opracowanej i przeprowadzonej przez „Parkiet”;
www.parkiet.com, dostęp 21.02.2008 r.

2. Metodologia obliczania wskaźnika wzrostu i rozwoju spółek rynku
NewConnect
Chcąc badać i oceniać rozwój, sprawność i efektywność wzrostu spółek notowanych na rynku NC, tuż przed jego uruchomieniem przygotowano na potrzeby
inwestorów i analityków giełdowych specjalnie opracowany syntetyczny wskaźnik
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ﬁnansowy NCGI (ang. NewConnect Growth Indicator)4. Zadaniem tego miernika
jest przede wszystkim pomiar tempa oraz determinant wzrostu młodych, innowacyjnych spółek kapitałowych, funkcjonujących głównie w sektorze MŚP. Po jego
wstępnym przetestowaniu na próbie podobnych spółek rynku regulowanego okazało się, iż zmiana jego wielkości, wynikająca głównie ze zmiany fundamentalnych
wyników ich działalności gospodarczej, jest pozytywnie skorelowana (w stopniu
równym 0,805) ze zmianami rynkowej wartości spółek (indeksu giełdowego),
a współczynnik determinacji R 2 wynosi ok. 0,7. W konsekwencji ustalono, iż
celem cyklicznego obliczania wskaźnika NCGI ma być:
– pomiar rozwoju spółek rynku NewConnect,
– ukazanie korelacji zmiany wskaźnika wzrostu i rozwoju spółek ze zmianami ich wartości, mierzonej indeksem giełdowym NCIndex,
– ułatwienie pomiaru determinant wzrostu wartości spółek ze względu na
etap ich rozwoju,
– odzwierciedlenie dynamiki rozwoju spółek opartej na fundamentalnych
wielkościach ekonomicznych, pokazujących bazę materialną oraz potencjał
rozwojowy przedsiębiorstw i wyniki wykorzystania tego potencjału na ich
aktualnym oraz nowym rynku produktów i usług.
Większość spółek notowanych na rynku NC stanowią ﬁrmy nowych technologii oraz spółki będące w początkowym etapie swojego rozwoju, nierzadko
również przedsiębiorstwa w fazie uruchomienia działalności. Biorąc to pod uwagę, fundamentalne wielkości uwzględnione we wskaźniku NCGI oparte są na
bezwzględnych wielkościach ﬁnansowych. Miary relatywne mogłyby nie spełnić
oczekiwać analitycznych, chociażby ze względu na trudności porównawcze między
ﬁrmami i fazami ich rozwoju.
Wskaźnik NCGI stanowi średnie ważone tempo wzrostu czterech wielkości
ﬁnansowych, które, jak się wydaje, stanowią kluczowe determinanty rozwoju
i wartości przedsiębiorstw. Są nimi: przychody ze sprzedaży, zysk ze sprzedaży,
zysk z działalności operacyjnej zwiększony o amortyzację (EBITDA) i kapitał
własny.
Podane w tabeli 2 wagi określają ważność (cenność) danego parametru w ocenie wzrostu i rozwoju spółek rynku NC.

4

Na zlecenie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wskaźnik NCGI został opracowany w okresie lipiec-sierpień 2007 r. przez zespół w składzie: M. Sierpińska,
A. Ruciński i P. Szczepankowski.
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Tabela 2. Wagi parametrów cząstkowych wskaźnika NCGI
Parametr finansowy

Waga
0,45
0,15
0,25
0,15

– przychody ze sprzedaży (P)
– zysk ze sprzedaży (Z)
– zysk z działalności operacyjnej zwiększony o amortyzację (EBITDA)
– kapitał własny (KW)

Źródło: M. Sierpińska, A. Ruciński, P. Szczepankowski,
Wskaźnik koniunktury spółek rynku NewConnect,
Raport dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2007, s. 7.

W kalkulacji wskaźnika NCGI przedmiotem obliczeń jest tempo zmiany
w czasie podanych w tabeli 2 cząstkowych parametrów, co zostało odpowiednio
oznaczone w formule miernika przez ΔP, ΔZ, ΔEBITDA i ΔKW. W konsekwencji
wskaźnik NCGI jest wyznaczany w sposób przedstawiony w tabeli 3.
Tabela 3. Postać wskaźnika NCGI
Wskaźniki cząstkowe

Wagi

ΔP

Przyrost przychodów netto ze sprzedaży

0,45

ΔZ

Przyrost zysku ze sprzedaży

0,15

ΔEBITDA

Przyrost EBITDA

0,25

ΔKW

Przyrost kapitałów własnych

0,15

NCGI = 0,45 • ΔP + 0,15 • ΔZ + 0,25 • ΔEBITDA + 0,15 • ΔKW + 100
Źródło: jak do tabeli 2.

Wskaźnik NCGI oznacza zatem, iż w badanym okresie efektywność przedsiębiorstw, determinowana i oceniana zmianami w przychodach ze sprzedaży,
zyskach (ze sprzedaży i EBITDA) oraz kapitale własnym, zmieniła się od początku
notowań spółek na rynku NC o obliczoną dynamikę. Zmiany wskaźnika wzrostu
NCGI są w konsekwencji zależne od:
– fazy i stopnia rozwoju spółek, mierzonego przyjętymi parametrami,
– wielkości spółki wchodzącej (małe spółki mają wyższy potencjał rozwojowy niż spółki istniejące na rynku kilka lat),
– specyﬁki branży (rozwój spółek branż tradycyjnych będzie wolniejszy niż
spółek z branż nowoczesnych),
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– liczby spółek wchodzących na rynek NC i wycofywanych z obrotu.
Arbitralnie za bazowy poziom wskaźnika wzrostu NCGI, początkowy na
dzień uruchomienia rynku NC, przyjęto wielkość równą 100. Założono kalkulację
wskaźnika NCGI dwa razy do roku, w odstępach półrocznych, co ma umożliwić
analizę zmian poszczególnych jego cząstkowych parametrów ﬁnansowych kształtujących się pod wpływem sezonowości funkcjonowania spółek i osiąganych przez
nie wyników w działalności gospodarczej.
Podstawą obliczenia wskaźnika wzrostu są wybrane dane ﬁnansowe dostarczane przez spółki notowane na rynku NC za każde pierwsze półrocze oraz pełne
roczne sprawozdanie ﬁnansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz
rachunek przepływów pieniężnych. Zgodnie z Regulaminem Giełdy pierwsze
roczne sprawozdanie przygotowane na koniec 2007 r. spółki składają sukcesywnie
aż do końca czerwca 2008 r. Pierwszy całościowy wymiar wskaźnika NCGI zostanie w konsekwencji obliczony dopiero do połowy lipca 2008 r., po otrzymaniu
danych ﬁnansowych ze wszystkich spółek, które były notowane na rynku NC
w 2007 r. Niestety, aktualnie obowiązujące wymogi informacyjne nie obligują spółek do przedstawienia do wiadomości publicznej sprawozdań (raportów)
prezentujących dane ﬁnansowe za okres inny niż rok. Uwzględniając ten fakt,
pierwszy raz obliczony wskaźnik NCGI wykaże de facto średnie ważone tempo
wzrostu spółek rynku NC w ciągu całego 2007 r. Tempo zmian wielkości cząstkowych wskaźnika NCGI zostanie ustalone poprzez porównanie danych z 2007
r. z ich odpowiednikami za rok wcześniejszy. Siłą rzeczy w tej pierwszej analizie
zostaną pominięte wyniki ﬁnansowe spółek, które uruchomiły swoją działalność
gospodarczą dopiero w 2007 r. Jest to efekt braku danych porównawczych spółek fazy start up. Uwzględnienie ich niepełnych wyników ﬁnansowych mogłoby
spowodować zakłócenia poziomu wielkości obliczanego miernika5.
Uszczegółowiając, obliczanie wskaźnika NCGI, poza pierwszym okresem
jego kalkulacji, odbywać się będzie według następującej metodologii.
1. Po koniecznej i planowanej w II połowie 2008 r. zmianie Regulaminu
Giełdy i zasad opracowania sprawozdań ﬁnansowych przez spółki rynku
NC kolejne wskaźniki będą obliczane w oparciu o dane półroczne, w następujący sposób:
5

Mimo to zakłada się dodatkowe obliczenie wielkości NCGI z włączeniem danych ﬁnansowych spółek typu start up, tych, które uruchomiły swoją działalność w 2007 r. Umożliwi to
w konsekwencji porównanie wielkości NCGI bez ﬁrm start up z NCGI obliczonym łącznie
ze spółkami tego typu oraz pozwoli oszacować wielkość błędu szacunku miernika oraz
wpływu spółek start up na efektywność całego rynku NC.
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a) Na dzień 30.06 każdego roku zostanie obliczone półroczne tempo
zmiany poszczególnych wybranych wielkości cząstkowych i całego
wskaźnika NCGI, ustalone z porównania danych z I połowy roku bieżącego z danymi z II połowy roku poprzedniego.
b) Na dzień 31.12 każdego roku zostanie obliczone półroczne tempo
zmiany poszczególnych wybranych wielkości cząstkowych i całego
wskaźnika NCGI poprzez porównanie danych z II połowy danego
roku z danymi z I połowy tego samego roku. Niezbędne dane dla II
połowy każdego roku zostaną obliczone jako różnica odpowiedniej danej rocznej i tej samej danej z I połowy każdego roku.
2. Tempa zmian poszczególnych cząstkowych wielkości ﬁnansowych (W) na
potrzeby wskaźnika NCGI są liczone według ogólnej formuły:
∆W = [Wt – Wt-1 / |Wt-1|] · 100

gdzie:
Wt – wielkość ﬁnansowa w danym okresie;
Wt-1 – wielkość ﬁnansowa w porównywalnym poprzednim okresie.
3. W sytuacji wychodzenia spółek z rynku, np. w wyniku upadłości, wycofania
z giełdy po zmianie właściciela, przejścia na rynek regulowany itp., baza
odniesienia zostanie skorygowana, co oznacza, że dane z tej spółki będą
usunięte z podstawy porównań.
4. W sytuacji wprowadzania nowych spółek na rynek NC ich wielkości ﬁnansowe zostaną dodane do obliczanego wskaźnika NCGI, a baza odniesienia
zostanie skorygowana o dane bazowe (wejściowe) spółki wchodzącej z poprzedniego porównawczego okresu. Innymi słowy, dane ﬁnansowe spółki
wchodzącej na rynek NC w danym półroczu powiększą bazę kalkulacyjną
w tym samym półroczu.
5. W przypadku spółek typu start up niezbędne dane cząstkowe potrzebne do
obliczenia tempa ich zmiany oraz wskaźnika NCGI zostaną zaczerpnięte
ze wstępnej informacji ﬁnansowej przedstawionej przez te spółki w dokumentach informacyjnych oraz z ostatnio przedstawionego raportu. Jeśli te
wstępne dane prezentują wyniki ﬁnansowe za czas krótszy niż wymagane pół
roku, będące podstawą do obliczeń dynamiki zmian wielkości cząstkowych
NCGI, wówczas także dane rzeczywiste z kolejnego półrocza zostaną zre-
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dukowane odpowiednio do krótszego okresu. W tym przypadku dynamika
zmian cząstkowych parametrów NCGI obliczana będzie na podstawie zminimalizowanych danych. Natomiast obliczając wskaźnik NCGI za kolejny
okres półroczny uwzględnione zostaną już dane za pełne pół roku i będą one
odniesione do całkowitych danych z poprzedniego okresu półrocznego.
6. W warunkach znacznego wpływu danych ﬁnansowych jednej spółki na
wynik obliczanego wskaźnika NCGI, wprowadzono następujące ograniczenia uwzględniane w kalkulacji:
a) Jeśli w obliczeniu wskaźnika NCGI za dany okres, wartość przychodów ze sprzedaży jakiejkolwiek spółki przekroczy 30% udział w łącznej
wartości przychodów ze sprzedaży wszystkich spółek rynku NC, do
dalszych obliczeń tempa zmiany przychodów oraz do ustalenia NCGI
brany będzie pod uwagę jedynie maksymalnie 30% udział sprzedaży
tej spółki w przychodach ogółem ze sprzedaży spółek całego rynku
NC. Wybór ograniczenia wpływu zmiennej cząstkowej na wskaźnik
NCGI do przychodów ze sprzedaży wynika z faktu, iż parametr ten ma
w algorytmie kalkulacji miernika syntetycznego najwyższą wagę, oraz
z tego powodu, że przychody ze sprzedaży powszechnie traktowane są
jako wielkość prezentująca skalę działania spółki oraz tempo jej wzrostu. Ponadto należy zaznaczyć, iż wprowadzenie podobnych w konstrukcji ograniczeń dla pozostałych wielkości cząstkowych wskaźnika
NCGI mogłoby spowodować znaczne skomplikowanie rachunku. Proponowane jednoparametrowe ograniczenie zostało świadomie zastosowane w celu upraszczania metodologii obliczeń.
b) Jeśli przychody ze sprzedaży jednej spółki przekroczą udział 30% wartości przychodów ze sprzedaży wszystkich spółek rynku NC, sprawdza
się jej przychody ze sprzedaży do udziału 30%. Następnie określony
zostanie współczynnik redukcji z wzoru:
(P>30% – P=30%) / P>30%

gdzie:
P>30% – wartość przychodów ze sprzedaży danej spółki, których udział w przychodach ze sprzedaży spółek całego rynku NC przekroczył 30%;
P=30% – wartość przychodów ze sprzedaży danej spółki po przeliczeniu,
stanowiąca dokładnie 30% przychodów ze sprzedaży wszystkich
spółek rynku NC.

433

434

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
IV. MODELE WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

c) Wyznaczonym współczynnikiem redukcji obniża się wartości pozostałych cząstkowych wielkości ﬁnansowych danej spółki uwzględnianych
we wskaźniku NCGI, czyli zysku ze sprzedaży, zysku EBITDA i kapitału własnego, według przykładowego zapisu:
zysk ze sprzedaży (1 – współczynnik redukcji).

d) Tym samym współczynnikiem redukcji przelicza się cząstkowe wielkości ﬁnansowe dla danej spółki z poprzedniego okresu porównawczego.
e) Następnie sumuje się nowe wartości poszczególnych parametrów zarówno w badanym okresie, jak i poprzednim, i na tej podstawie wyznacza się tempo ich zmian, a potem wskaźnik NCGI dla analizowanego
okresu.
7. Obliczenie wielkości przyrostu wskaźnika NCGI dla danego okresu, na
podstawie tempa zmian jego wielkości cząstkowych oraz obliczenie wartości końcowej NCGI na bazie jego przyrostów w poszczególnych okresach
wymaga zastosowania zasady ciągu geometrycznego, co jako przykładowy
wzorzec przestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Przykładowy wzorzec prezentacji wskaźnika NCGI
Pozycje

Waga

Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4

TEMPO ZMIANY
Przychody ze sprzedaży

10%

-3%

5%

6%

Zysk ze sprzedaży

12%

-1%

3%

7%

EBITDA

14%

1%

8%

10%

Kapitał własny

8%

-2%

10%

12%

2,25%

2,70%

ZAGREGOWANE (WAŻONE) TEMPO ZMIANY
(CZYNNIK WPŁYWU NA NCGI)
Przychody ze sprzedaży

0,45

4,50%

-1,35%

Zysk ze sprzedaży

0,15

1,80%

-0,15%

0,45%

1,05%

EBITDA

0,25

3,50%

0,25%

2,00%

2,50%

0,15

1,2%

-0,30%

1,50%

1,80%

11%

-1,55%

6,20%

8,05%

111,00

109,28

116,06

125,40

Kapitał własny

WSKAŹNIK NCGI
Przyrost NCGI
Wskaźnik NCGI

100,00

Źródło: opracowanie własne.
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Ostatnie dwie pozycje z tabeli 4 zostały obliczone w następujący sposób:
– przyrost NCGI jako suma zagregowanych (ważonych) wielkości tempa
zmian poszczególnych parametrów cząstkowych syntetycznego miernika
wzrostu,
– wskaźnik NCGI w danym okresie jako iloczyn wskaźnika NCGI z poprzedniego okresu i wyrażenia 1 + procentowy przyrost NCGI w danym okresie.
3. Wskaźnik NCGI dla spółek alternatywnego systemu obrotu za 2007 r.
Stosując przedstawioną metodologię kalkulacji wskaźnika NCGI, obliczono
jego wielkość za 2007 r. dla wybranej grupy spółek, które w tym czasie debiutowały na rynku NC. Do końca grudnia 2007 r. na NewConnect notowane były
24 przedsiębiorstwa, w tym 4 spółki fazy start up. Zatem, zgodnie z podaną
wcześniej metodologią, tylko 20 przedsiębiorstw stanowi całkowitą bazę kalkulacyjną miernika NCGI dla pierwszego okresu funkcjonowania alternatywnej
platformy obrotu. Jednakże w czasie opracowywania tego artykułu, tj. do końca
maja 2008 r., jedynie dziewięć spośród tych spółek przedstawiło do publicznej
wiadomości swoje roczne sprawozdanie ﬁnansowe, co stanowi powyżej 1/3 łącznej
populacji badawczej. Są nimi następujące podmioty: Adv.pl, Auxilium, Blupreipo,
MWTrade, Nieruchomości Północ, S4E, SSI, Viaguara i Wrocławski Dom Maklerski. Spółka Blupreipo jest ﬁrmą typu start up, a więc jej wyniki ﬁnansowe nie
będą brane pod uwagę w kalkulacji miernika NCGI. Tak więc 8 spółek stanowi na
potrzeby tego opracowania próbę badawczą dla wskaźnika NCGI. Reprezentują
one różne branże, zarówno nowych technologii, jak i usług ﬁnansowych. Analiza
struktury próby badawczej wskazuje, iż wielkość obliczonego wskaźnika NCGI
będzie w dwóch trzecich uzależniona od wyników ﬁnansowych spółek sektora
usługowego, a w jednej trzeciej od wyników ﬁrm nowych technologii. Ostateczny
wymiar wskaźnika NCGI i jego agregatów podany jest w tabeli 5.
Ze wstępnej analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika, iż:
1. Wskaźnik NCGI wynosi 314,00, czyli jest o 214% wyższy w stosunku do
stanu początkowego równego 100.
2. Zdecydowana większość spółek debiutujących i notowanych na rynku NC
w 2007 r. osiągnęła zyski ze swojej działalności gospodarczej, zarówno ze
sprzedaży, jak i EBITDA. Jedynie jedna z badanych ﬁrm zamknęła stratami 2007 r. Był to rezultat lepszy niż w 2006 r., kiedy trzy spośród badanych spółek zakończyły rok stratami ze sprzedaży i operacyjnymi.
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Tabela 5. Wskaźnik NCGI za 2007 r.
(na podstawie danych z 8 spółek, które podały swoje wyniki finansowe do końca maja 2008 r.)
Pozycje

Waga

2007

TEMPO ZMIANY
Przychody ze sprzedaży

45%

Zysk ze sprzedaży

68%

EBITDA

283%

Kapitał własny

756%
CZYNNIK WPŁYWU NA NCGI

Przychody ze sprzedaży

0,45

20%

Zysk ze sprzedaży

0,15

10%

EBITDA

0,25

71%

Kapitał własny

0,15

113%

WSKAŹNIK NCGI
Przyrost NCGI
Wskaźnik NCGI

214%
100,00

314,00

Źródło: opracowanie własne.

3. Największą dynamikę zmiany zaobserwowano w przypadku kapitału własnego, głównie z powodu znacznego dekapitalizowania się spółek poprzez
wejście na rynek NC. Wynosiła ona 756% i w konsekwencji ważyła w ponad połowie na ostateczną wielkość wskaźnika NCGI. Prawdopodobnie
sytuacja taka z podobną siłą nie powtórzy się w kolejnych okresach obliczania miernika NCGI, ze względu na wyrównanie się liczby spółek, które
wcześniej debiutowały na rynku NC z nowo wchodzącymi i dokapitalizowującymi się przez nowe emisje.
4. Spółki rynku NC cechują się również wysokimi dynamikami zysku ze
sprzedaży oraz EBITDA, które wynosiły odpowiednio 68% i 283%. Miały
zatem znaczny wpływ na wielkość obliczonego wskaźnika NCGI. Szczególnie silnie jest to widoczne dla wielkości EBITDA. Wpływ na ten fakt
miała przede wszystkim amortyzacja naliczana od przeprowadzonych nakładów kapitałowych, poniesionych zarówno na rzeczowe aktywa trwałe,
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jak i na rozwój aktywów niematerialnych oraz prawnych. Wysoki udział
zysków w wielkości wskaźnika NCGI wynika również ze znacznej poprawy rentowności spółek rynku NC w 2007 r. w stosunku do roku wcześniejszego, co może wskazywać na większą efektywność działania ﬁrm po
wejściu na giełdę (np. pozyskanie nowych, intratnych kontraktów, utrzymanie pozycji w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, wprowadzenie
programów oszczędnościowych itp.).
5. Dynamika przychodów ze sprzedaży, świadcząca o tempie wzrostu spółek
nowej platformy obrotu, wyniosła w 2007 r. 45%, co w konsekwencji w 1/5
wpłynęło na ostateczny wymiar miernika NCGI. Jest to sytuacja pozytywna i oczekiwana przez rynek, bowiem podkreśla charakter spółek notowanych w alternatywnej platformie obrotu, czyli ﬁrm młodych, dynamicznie rozwijających się w swoich segmentach działalności gospodarczej.
Przy tej wielkości tempa zmiany przychodów ze sprzedaży w okresie niewiele ponad dwóch lat spółki te mogą uzyskać podwojenie swojej skali
działania i osiąganych z niej wyników ﬁnansowych.
Podsumowując, wielkość wskaźnika NCGI bardziej optymistycznie prezentuje jakość ekonomiczno-ﬁnansową spółek rynku NC niż zaobserwowana w tym
samym okresie zmiana indeksu giełdowego obliczanego dla tego rynku, który
zwiększył się o 44,17%. Wskazuje to, że fundamenty ﬁrm notowanych na rynku
NC są silne i solidne, co prawdopodobnie wpłynie na przyszły znaczny wzrost ich
wartości rynkowej, oczywiście pod warunkiem, że inwestorzy będą poprawnie odczytywać i interpretować czynniki determinujące wartość tych przedsiębiorstw.
4. Problematyka wyceny i analizy determinant wartości spółek rynku
NewConnect
Obliczanie wskaźnika NCGI oraz przeprowadzana na jego podstawie ocena
osiąganego tempa wzrostu i rozwoju spółek giełdowego rynku alternatywnego
pozwala również wyodrębnić główne determinanty wartości ﬁrm młodych, innowacyjnych, nastawionych na dynamiczny rozwój i działających głównie w sektorze
MŚP. Z jednej strony to właśnie ﬁrmy z tej grupy w większym stopniu niż duże
korporacje przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i redukcji
dysproporcji rozwoju między sektorami. Są przeciętnie bardziej wydajne i innowacyjne, tworzą więcej miejsc pracy oraz w większym stopniu wspierają rozwój
konkurencji i przedsiębiorczości niż duże ﬁrmy. Podstawowe determinanty ich
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wartości tkwią głównie w aktywach niematerialnych i prawnych, zasobach intelektualnych i ludzkich, kapitale rynku i klientów itp. Aktywa te mają bezpośredni
wpływ na wzrost wartości mierzony przede wszystkim tempem wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków, a więc cząstkowych zmiennych zarówno wskaźnika
NCGI, jak i podstawowych modeli wyceny dochodowej.
Z drugiej strony przedsiębiorstwa notowane na rynku NC wcześniej, tuż
przed wejściem do obrotu na giełdzie, napotykały większe bariery w dostępie do
kapitału niż duże ﬁrmy, notowane później na podstawowym rynku regulowanym. Instytucje ﬁnansowe, szczególnie banki, były mniej skłonne do udzielania
im kredytu ze względu na większą niż w przypadku dużych i doświadczonych
przedsiębiorstw asymetrię informacji. Pozyskanie przez te spółki kapitału z rynku
giełdowego powoduje w konsekwencji zmiany w ﬁnansowych determinantach ich
wartości powiązanych ze strukturą i kosztem kapitału, w tym zmianę stopnia ich
ryzyka ﬁnansowego.
Jeśli uwzględnimy powyższe fakty, wydaje się, iż najodpowiedniejszymi technikami analizy czynników oddziałujących na zmianę wartości spółek innowacyjnych i rozwijających się, notowanych na rynku NC lub wprowadzających swoje
walory do obrotu giełdowego, oraz metodami wyceny ich wartości fundamentalnej
staną się metoda porównań rynkowych i dochodowa.
W przypadku metod porównawczych, które mogłyby być zastosowane do
wyceny i analizy wartości spółek rynku NC, należy zwrócić uwagę na następujące
potencjalne problemy mogące wystąpić w procesie szacowania ich wartości:
1. Wąska baza porównawcza spółek i zróżnicowane kryteria porównywalności – jak dotąd, na krajowym rynku giełdowym alternatywnego systemu
obrotu nie są w pełni reprezentowane wszystkie branże, w których mogą
funkcjonować spółki małe, młode i innowacyjne. Owszem, podział sektorowy prowadzony przez giełdę podaje na przykład sektor usług ﬁnansowych, ale zalicza do niego zarówno ﬁrmy zajmujące się usługami doradczymi, audytu ﬁnansowego, jak i biura maklerskie. Już w tym przypadku
widać odmienności związane zarówno z niematerialnymi, jak i materialnymi nośnikami wartości, takimi jak: grupy i charakter klientów, forma
sprzedaży i sezonowość świadczonych usług, skala i zakres działania itd.
Wielość tych czynników może powodować trudności w obliczaniu wartości porównawczej i tworzy bariery w jej bezpośrednim wykorzystaniu.
Z kolei ewentualna baza spółek porównywalnych z krajowego rynku regulowanego także wydaje się nie do końca właściwa, przede wszystkim z powodu innego etapu rozwoju i wielkości notowanych na nim ﬁrm.
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2. Baza porównawcza spółek z rynków zagranicznych – zagraniczne rynki
alternatywne są w różnych fazach, na różnych etapach i kierunkach rozwoju. Ponadto historia rozwoju rynków najdłużej funkcjonujących wskazuje na fakt, iż występuje na nich wysoka ﬂuktuacja notowanych podmiotów. Przykładowo na brytyjskim AIM roczna liczba debiutów pokrywa
się z liczbą spółek wycofanych z różnych powodów z obrotu giełdowego.
Powoduje to wysoką zmienność bazy porównawczej, co uniemożliwia cykliczność prowadzenia wyceny porównawczej.
3. Rodzaj porównawczej kategorii bazowej – wydaje się, iż najmniej odpowiednim mnożnikiem rynku kapitałowego, który mógłby być wykorzystany w wycenie porównawczej, jest w tym przypadku wskaźnik ceny do
zysku (P/E), przede wszystkim ze względu na wysoką zmienność zysków
netto osiąganą przez ﬁrmy w różnych fazach rozwoju, raczej inwestujących niż konsumujących wyniki z wcześniej przeprowadzanych strategii
wzrostu i rozwoju. Bardziej poprawny byłby mnożnik cenowo-sprzedażowy (P/S), gdyż wskazywałby na bezpośredni związek miedzy wartością
spółki a jej fazą wzrostu i rozwoju.
Z podanych tu punktów wynika, iż przydatność porównawczych metod wyceny jest ograniczana przede wszystkim z powodu charakteru samych spółek
podlegających tej wycenie, będących na różnych etapach rozwoju. Na rynku
alternatywnym dominują ﬁrmy w fazie wczesnego rozwoju, o nie do końca rozpoznanej perspektywie i potencjale wzrostu. Na potrzeby wyceny warto byłoby zatem
ustalać odpowiednio dobrane mnożniki rynkowe na podstawie fundamentalnych
wyników osiąganych przez poszczególne spółki rynku NC, a nie bazować na
wskaźnikach cenowych ukształtowanych bezpośrednio przez rynek. W ten sposób
uniknie się wpływu na wartość bieżącą m.in. problemu płynności akcji spółek
rynku NC, ich niskiego free ﬂoat, dużej wrażliwości na spekulację, a zwróci się
uwagę na ocenę specyﬁcznych i indywidualnych determinant wartości każdego
przedsiębiorstwa, takich jak: ryzyko, tempo wzrostu, jakość zysków itd.
W takiej sytuacji wydaje się, że metody dochodowe są tymi najwłaściwszymi
w ocenie wartości spółek wchodzących na rynek NC lub już na nim notowanych.
W celu uniknięcia istotnych błędów merytorycznych w ich przygotowaniu, należałoby przede wszystkim:
1. Opracowywać szczegółową, kilkuletnią prognozę strumienia zysków lub
wolnych przepływów pieniężnych, zwracając baczną uwagę na: wartość
przychodów ze sprzedaży, strukturę i wartość kosztów, szczególnie amor-
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tyzacji, której wielkość cechować się będzie wysoką zmiennością w czasie
(na skutek znacznych inwestycji będzie ona wysoka w pierwszych okresach rozwoju, zdecydowania mniejsza w okresach rezydualnych), dodatkowe nakłady na aktywa trwałe oraz stale rosnące potrzeby w kapitale obrotowym netto. Należy też pamiętać, iż w przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw część nakładów inwestycyjnych może być ukryta w kosztach operacyjnych ich bieżącego funkcjonowania. Poza tym znaczna część
nakładów kapitałowych w tego typu ﬁrmach ponoszona jest na aktywa
intelektualne (np. na kapitał ludzki), które nie podlegają amortyzacji i nie
powiększają przepływów gotówki. Sugerowana jest zatem prognoza scenariuszowa, przy okazji wykazująca wrażliwość wartości spółki na zmiany
wielkości jej fundamentalnych wyników ﬁnansowych. Prognoza powinna
również wskazać na działania sprzyjające podnoszeniu lub utrzymywaniu
rentowności.
2. Dokładnie zbadać składniki kosztu kapitału (stopy dyskontowej), uwzględniając w stopie oczekiwanego zwrotu podwyższone ryzyko, szczególnie
operacyjne. Dyskonto musi także być uzależnione od skali i zakresu działania ﬁrmy, kompetencji jej zarządu oraz od płynności walorów spółki na
rynku giełdowym.
3. Poprawnie ustalić strukturę i wartość angażowanego kapitału. Determinanta ta ma wpływ na wartość prognozowanych przepływów pieniężnych
oraz na wielkość stopy kosztu kapitału. Jak już wspomniano, ze względu
na specyﬁkę podmiotów notowanych na rynku alternatywnym większość
z nich pozyskane i wypracowane w toku działalności kapitały w mniejszym stopniu przeznacza na aktywa trwałe i operacyjny kapitał obrotowy
netto, a głównie na rozwój i szkolenie czynnika ludzkiego, doskonalenie
kapitału klientów, badania i rozwój oraz inne aktywa o charakterze niematerialnym, co nie zawsze jest odnotowane w bilansowej strukturze zasobów kapitałowo-majątkowych. Należy ustalić odrębnie strukturę inwestowanych kapitałów, obok zestawienia księgowego ich wartości.
Zakończenie
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawiony wskaźnik
NCGI jest prosty konstrukcyjnie, dopasowany do ograniczonych wymogów informacyjnych dla spółek rynku alternatywnego systemu obrotu, a przebieg jego
kształtowania w dłuższym czasie powinien cechować się właściwym dopasowaniem w stosunku do indeksu giełdowego. Ponadto należy zauważyć, iż:
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a) obserwacja trendów, dających się wyodrębnić w wahaniach wartości wskaźnika, pozwoli na wskazanie najważniejszych wielkości fundamentalnych
wpływających na zmiany notowań akcji badanych spółek, czyli daje możliwości wyodrębnienia głównych determinant wartości spółek notowanych
na giełdzie;
b) na jego podstawie można oceniać zależności między zmianami tempa wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw i dynamiką zmian sytuacji na rynku kapitałowym; zależność ta może mieć pewne znaczenie prognostyczne dla
inwestorów giełdowych, ograniczone jednak do dość krótkiego czasu;
c) zmienne wskaźnika NCGI i trend ich kształtowania ułatwi analitykom ﬁnansowym dobór właściwych metod wyceny wartości spółek notowanych
na rynku alternatywnego systemu obrotu.
Dodatkową zaletą przedstawionego podejścia jest możliwość ewentualnej modyﬁkacji zbioru zmiennych składowych (wskaźników cząstkowych) i przypisanych
im wag, adekwatnie do zmian koniunktury gospodarczej spółek notowanych na
rynku NC, ich charakteru, wielkości i ilości oraz pojawiania się i zanikania specyﬁcznych czynników wpływających na koniunkturę na rynku giełdowym.

GROWTH, DEVELOPMENT AND VALUE ANALYSIS ISSUE OF COMPANIES
QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE ALTERNATIVE TRADING
SYSTEM NEWCONNECT

Summary
The article presents the main problems of eﬃciency, growth and development
analysis of young and innovative companies quoted on the Warsaw Stock
Exchange Alternative Trading System called NewConnect. The basic principles of the alternative trading system are presented as well as main motives
for company introduction to such trading platform and the methodology of
calculation the coeﬃcient NCGI, which is used for analysis the companies’
growth and development. Furthermore, the preliminary discussion about
the value drivers and suitable valuation methodology of the NewConnect
companies was carried out. In the article the results for 2007 of the NCGI
coeﬃcient initial calculation wad made as well.
Translated by Piotr Szczepankowski
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Agnieszka Witkowska

STRATEGIE KREOWANIA WARTOŚCI MARKI WŁASNEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM

Wprowadzenie
W procesie budowania aktualnej i przyszłej wartości dla przedsiębiorstw jedno
z czołowych miejsc wśród aktywów niematerialnych zajmuje marka. Efektem
uzyskania odpowiedniej przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie właściwej
stopy zwrotu z zainwestowanego w budowę marki kapitału, jest konsekwentne
umacnianie jej wizerunku. O ile co do technik działań wynikających ze strategii
ukierunkowanej na wzmacnianie wizerunku marki dóbr luksusowych i wyższego
rzędu nie ma zasadniczo wątpliwości, o tyle nie jest to tak jednoznaczne w przypadku marek własnych należących do tzw. dóbr szybko zbywalnych. W tym
wypadku wachlarz zmiennych i czynników odgrywających dużą rolę w budowie
wizerunku i wartości marki jest na tyle rozbudowany, że zmusza do opracowywania strategii daleko wychodzących poza modelowe czy standardowe ujęcie.
Dynamiczny rynek globalny zmierza do kreacji marek na nowych geograﬁcznie
i strukturalnie rynkach, co wpływa znacząco na postrzeganie i umacnianie ich wizerunku. Stopień nasycenia rozpoznawalnych znaków towarowych w danej branży
i na danym rynku jest zasadniczym czynnikiem w planowaniu strategii zarządzania
marką. Poszukuje się więc innych sposobów umacniania siły marki (np. franczyza,
licencje, wprowadzanie tzw. B-brandów, jak również marek własnych podmiotów
nie będących producentami – z sektora handlu itp.). Konsekwencją tych tendencji
jest potrzeba korzystania z usług wytwórców mających najniższe koszty wytwarzania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Wykorzystanie nowych
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technologii oraz obniżanie kosztów wytwarzania (kosztów pracy itp.) powoduje
pozyskiwanie u wytwórców dodatkowych wolnych mocy produkcyjnych. Chcąc
zagospodarować powstałe możliwości wytwarzania większej ilości określonych
towarów, producenci poszukują sposobności dalszego obniżania kosztów wynikających z uzyskania tzw. efektu skali. Nie mając możliwości zwiększenia sprzedaży
na rynku produktów pod „oryginalną” marką producenta, są zmuszeni do przyjmowania strategii, w których zakłada się produkowanie dla innych podmiotów,
zewnętrznych właścicieli marek (w tym również z sektora handlu). Oczywiście
działanie takie nie wpływa korzystnie na kondycję marki producenta, ale często
jest jedynym sposobem na optymalizację kosztów i utrzymanie relatywnie dobrej
jakości wytwarzanych towarów oraz polepszenie efektywności procesów produkcyjnych. Strategie wytwarzania produktów w markach własnych (nie należących
do producenta) mogą wynikać również z innych czynników – warunków, jakie
stawiają klienci sektora nowoczesnego detalu, w tym również konsorcja i grupy
zakupowe. Do warunków powszechnie stawianych przez korporacyjnie zsieciowane struktury handlu detalicznego na przestrzeni ostatnich dwóch dekad jest
„synergiczne” wprowadzanie marek producentów wraz z markami własnymi sieci.
Odbywa się to na zasadzie zalistowywania (zgody na wprowadzenie indeksu asortymentowego) określonego asortymentu marki producenta pod warunkiem, że
tenże producent wytworzy produkt o określonych parametrach jakościowych pod
marką detalisty. Korzyści polegające na generowaniu dodatkowych wartości z tej
formy współpracy są obopólne. Pozwalają dostawcy (producentowi) na stosunkowo
„bezbolesne” (niskokosztowe) wejście z własnymi produktami w marce producenta
do sieci detalicznej, natomiast sieć detaliczna (nabywca) odnosi dodatkową korzyść
wynikającą z kreacji własnej marki (marki detalisty), a także znacznego obniżenia
kosztów jej wytworzenia i możliwości uzyskania lepszych marż. Istnieją również
zagrożenia polegające na „wypieraniu z półki” marek producenta i zastępowanie
ich markami własnymi detalisty. W celu unikania tego typu sytuacji kontrakty
handlowe muszą zawierać zapis gwarantujący niepowtarzalność występowania
produktów w marce własnej detalisty i w marce producenta/dostawcy. W praktyce
detaliści korporacyjni do marek własnych wybierają produkty o dużym stopniu
standaryzacji, natomiast produkty posiadające ponadnormatywne cechy mają
szansę na zaistnienie w „oryginalnej” marce producenta/dostawcy.
Na potrzeby opracowania analiza zależności pomiędzy związkami zmiennych
i czynnikami budującymi wzrost wartości marek własnych (Private Label), będzie obejmować grupę towarów z grupy FMCG (Fast Moving Consumer Goods),
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w szczególności żywności głęboko mrożonej, wymagającej prowadzenia dystrybucji specjalizowanej. Specjalizacja określona jest w tym przypadku koniecznością
zachowania określonych łańcuchów chłodniczych podczas całego procesu dystrybucyjnego, jak również w trakcie przechowywania i ekspozycji w docelowych
punktach sprzedaży. Encyklopedyczna deﬁnicja pojęcia ujmuje Private Label jako
produkty/usługi będące dostarczane/świadczone przez producentów/usługodawców dla podmiotów zewnętrznych pod ich markami. Produkty Private Label są
dostępne w szerokim zakresie asortymentowym i wytwarzane w wielu gałęziach
przemysłu. Stanowią raczej niskocenową alternatywę dla odpowiadających im
marek lokalnych, krajowych i międzynarodowych. W ostatnim czasie niektóre
z marek Private Label zajmują pozycję „premium”, konkurując z egzystującymi,
„renomowanymi” znakami znanych producentów1.
W badanym sektorze niezbędne jest specyﬁczne know how, stąd też budowanie wartości marki własnej nie należy do zadań łatwych. Kolejnym czynnikiem
utrudniającym uchwycenie trendów niezbędnych do opracowania właściwych
strategii dla marki jest niezwykła dynamika rynku. Wiele modeli funkcjonujących
w Europie Zachodniej nie występuje jeszcze w praktyce na rynku polskim lub
działa w cząstkowej postaci, nie tworząc efektywnych, trwałych struktur. Stąd
też mówiąc o zarządzaniu wartością marek handlowych na rynku krajowym,
powszechne są działania o charakterze intuicyjnym.
Korzyści wynikające z posiadania silnej marki są powszechnie znane i szeroko
opisywane w literaturze przedmiotu. Na uwagę zasługuje jednak podkreślenie
efektów dodatkowych korzyści z posiadania silnej marki, do których z całą pewnością należy zaliczyć możliwość transferu ustabilizowanej lojalności klienta
wobec marki do nowych kategorii i na nowe rynki, czyli rozszerzenie marki. „Aby
rozszerzenie było efektywne, cechy marki muszą być odpowiednie dla nowego
jej zastosowania. Jest to możliwe wtedy, kiedy najważniejsze charakterystyki
marki są bardziej oparte na emocjach, a w mniejszym stopniu na funkcjonalnych
i racjonalnych atrybutach produktu”2.
Siłę marki – potencjału konkurencyjnego marki można określić pojedynczym
wskaźnikiem opracowanym na podstawie miar składników kapitału marki. Na siłę
marki istotny wpływ ma jej bieżąca pozycja rynkowa, będąca odzwierciedleniem
zachowań nabywców wobec marki oraz ich poglądów i stopnia lojalności z marką.
1
2

Internet, www.en.wikipedia.org//Private_label, 2008
G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2008,
s. 48.
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Siła ta reprezentuje pozycję i udział w rynku marki wobec marek konkurentów.
W celu określenia siły marki stosuje się metody porównawcze, wykorzystując
jakościowe badania rynkowe w następujących obszarach:
– pozycja rynkowa marki,
– zachowania klientów wobec marki,
– postrzeganie marki,
– rodzaj rynku, na którym istnieje marka3.
Rys. 1. Składniki określające siłę marki

Źródło: G. Urbanek, Zastosowanie wskaźnika siły marki, „Marketing i Rynek” 2004, nr 12.

1. Organizacja rynku detalicznego jako czynnika kształtującego rozwój
rynku Private Label
Prowadząc rozważania na temat trendów zmian zachodzących historycznie
na rynkach dojrzałych, przewiduje się, że podobne wzorce zostaną zaadaptowane również na rynku polskim. Trudności z ich wdrożeniem polegają jednak na
osobliwym „skróceniu” czasu dojrzewania (uczenia się) rynku polskiego. Objawia
się to poprzez brak kompetencji przedsiębiorstw (producentów/dostawców) w budowaniu rozwiązań systemowych usprawniających obsługę i serwis. Oznacza to
w praktyce brak możliwości wypracowania kompatybilnych systemów obsługi.
Dodatkowym utrudnieniem jest zawężony kanał dostępności marki własnej de3

G. Urbanek, Zastosowanie wskaźnika siły marki, „Marketing i Rynek” 2004, nr 12.
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talistów, ograniczony wyłącznie do punktów sprzedaży należących do danej sieci.
Ponadto istnieje kolejne niebezpieczeństwo: „utożsamiania” marki własnej i jej
jakości (zazwyczaj nazwa jest taka sama) z brandem wiodącym sieci. W konsekwencji może to doprowadzić, przy doborze niewłaściwej strategii zarządzania
marką, do erozji brandu wiodącego. Sytuacja taka miała miejsce z marką Tesco,
gdzie słaba jakość, o niskiej cenie, wprowadzonej marki własnej przeniosła się do
świadomości klientów jako równie słaba marka w znaczeniu ogólnym. W konsekwencji ucierpiał wizerunek marki całej sieci Tesco. Zapobiegając negatywnym
zjawiskom erozji brandów wiodących, Tesco i inne sieci detaliczne obrały strategię
prowadzenia pozycjonowania własnych marek nie tylko w „dolnej półce” (w relacji
jakość/cena), ale także wśród produktów typu „premium”, oferując atrakcyjne
opakowania za optymalną cenę i jakość. Sieci detaliczne, poszukując możliwości
uszczelniania rynku i masowej dostępności produktów (w tym marek własnych),
reorganizują strukturę handlu, kreując markety i punkty sprzedaży detalicznej
typu convenience. Oznacza to, że marki rozpoznawalne dotychczas jako marki sieci
hipermarketów czy dyskonterów występować będą także jako niewielkie punkty
sprzedaży detalicznej w ścisłych centrach aglomeracji miejskich.
2. Strategie eksportowe budujące markę własną dystrybutora
Polskie przedsiębiorstwa dystrybucji specjalizowanej, do których należy
dystrybucja żywności głęboko mrożonej, znalazły się w sytuacji dynamicznych
zmian strukturalnych rynku produktów sektora FMCG zarówno jeśli rozważymy
zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym, jak i na wewnętrznym rynku
krajowym. Dynamika tych zmian wpływa w znacznej mierze na proces podejmowania działań strategicznych o charakterze krótkookresowym. Większość
znaczących (korporacyjnych) producentów na rynku polskim reprezentujących
kapitał inwestorów zagranicznych nie jest zainteresowana rozwijaniem eksportu,
gdyż wytwarzając identyczne produkty na własnych rynkach rodzimych, spowodowaliby „kanibalizację” własnych znaków towarowych. W związku z tym
zmuszeni są do utrzymywania odpowiedniej polityki cenowo-kosztowej, a w konsekwencji restrykcyjnego przestrzegania barier związanych z przemieszczaniem
się swoich produktów. Sytuacja taka stawia polskie przedsiębiorstwa w trudnej
sytuacji opracowania skutecznej polityki zarządzania własnymi markami, gdyż
najszybsza stopa zwrotu z inwestycji w kreowanie własnej marki następuje przy
dużych możliwościach sprzedażowych. Brak dostatecznej konsolidacji rynku
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w Polsce nie zapewnia na dzień dzisiejszy zadowalającego poziomu możliwości
sprzedażowych. W ostatnim czasie dostrzega się jednak ogromne zmiany na tym
polu, a pojawienie się rodzimych sieci detalicznych (Piotr i Paweł, Stokrotka itp.)
daje szanse na zaistnienie własnym markom rodzimych producentów/dostawców
(dystrybutorów).
Ponadto obserwuje się także zmiany w oczekiwaniach konsumentów, którzy
chętniej niż dotychczas nabywają produkty pochodzące z rynku rodzimego. Podobne tendencje można dostrzec na rynkach zewnętrznych, zwłaszcza w obszarach
o dużym natężeniu polskiej emigracji. Zjawiska te stwarzają szansę rodzimym
wytwórcom na kreowanie marek własnych o cechach „narodowościowych”.
Badania i obserwacje rynku wskazują na tendencje do autonomicznego koordynowania działań eksportowych, pozwalających na wzrost wartości kreowanych
własnych marek spełniających oczekiwania bardziej świadomych konsumentów.
Zsynchronizowanie działań eksportowych w przypadku dystrybutorów powinno
przebiegać etapami.
W pierwszej fazie realizowania strategii eksportowej istotne znaczenie ma
dobranie takich producentów, którzy będą wspierać działania rozwojowe oraz
elastycznie reagować na potrzeby zagranicznych rynków z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-obyczajowo-narodowościowych. Strategia doboru producentów powinna również przewidywać ich elastyczność oraz moce produkcyjne,
jak również możliwość partycypowania w zintegrowanych działaniach marketingowych. W kolejnym etapie ważne jest podejmowanie działań zmierzających do
ustabilizowania pozycji na rynku. Dalsze działania rozwojowe obejmować mogą
wprowadzenie marki własnej dystrybutora przy założeniach, że oferta składać się
będzie z 20% produktów marki dystrybutora, które stanowić będzie wartościowo
80% obrotów wszystkich towarów oferty (w modelowym „idealnym”, trudnym
do uzyskania ujęciu).
W rozważaniach na temat efektywności wprowadzenia marki własnej dystrybutora na rynek eksportowy należy również przeprowadzić wiele innych analiz
pozwalających m.in. na stały monitoring poziomu sprzedaży z podziałem na
asortyment wg tzw. pareto. Mając na uwadze poziom generowanych kosztów
i nasilenie walki konkurencyjnej – równie ważnym zjawiskiem jak analizowanie
proporcji sprzedaży w poszczególnych kategoriach produktowych z podziałem na
producentów/dostawców jest kontrola według punktów sprzedaży oraz według
jednostki sprzętu, w którym eksponowany jest produkt. Droga do wzrostu efektywności sprzedaży, zwłaszcza z wprowadzoną marką własną, wiedzie również
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przez określenie i stosowanie „planogramu” sprzętu (udział poszczególnych grup
asortymentowych w sprzęcie mroźniczym z uwzględnieniem sezonowości i rotacyjności) w punktach detalicznych. Jest to zadanie bardzo trudne, ale jedynie
tą drogą dystrybutor uzyskuje realną kontrolę nad użyczonym sprzętem i może
wykorzystywać skutecznie posiadane narzędzie stymulujące sprzedaż. Planogram
sprzętu znajdującego się na rynku jest pewną formą mutacji sprawdzonego co do
skuteczności na rynku sieciowym merchandisingu. W głównych założeniach
opiera się na znanej już analizie asortymentowej według modelu ABC, w której
należy uwzględnić markę własną. W analizie tej wszystkie towary dzielone są pod
kątem rotacyjności, względnie wartości, na trzy kategorie.
Tabela 1. Struktura asortymentu według analizy ABC
Kategoria

Ilość

Ilość (%)

Sprzedaż (%)

Magazyn(%)

A (marka własna)

7

22

57

30

B

10

33

37

33

C

13

45

6

37

30

100

100

100

Źródło: H.G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemyśle, WPSB, Warszawa 1998, s. 25.

Jak wynika z tabeli, artykuły z kategorii A pełnią istotną rolę ze względu na
najwyższy procentowy udział sprzedaży wśród wszystkich produktów. Kategoria
A generuje najwyższe przychody w stosunku do łącznych kosztów związanych
z magazynowaniem. Z tych towarów utrzymuje się przedsiębiorstwo handlowe.
Kategoria C to artykuły raczej niepożądane z ekonomicznego punktu widzenia,
stąd też utrzymywanie ich jest właściwie nieopłacalne i stanowi relatywnie duże
obciążenie stanów magazynowych4.
Z kosztowego punktu widzenia należałoby podjąć działania zmierzające do
usunięcia ze stanów kategorii C o słabym potencjale popytowym, zaostrzyć kontrolę zbytu i ściślej nadzorować towary o wysokim wolumenie sprzedaży. Ponadto
rezygnując z utrzymywania stanów słabiej sprzedających się towarów, dokonać
przesunięć do oferty tzw. indywidualnej. W praktyce mamy jednak do czynienia
z wieloma pozycjami asortymentowymi i zarządzanie udziałem procentowym
4

H.G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemyśle, WPSB, Warszawa 1998, s. 25.
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poszczególnych indeksów w ogólnej ofercie stanowi istotny problem w logistyce.
Należy mieć przy tym na uwadze coraz wyższy poziom oczekiwań klientów,
wymagających szerszej palety asortymentowej przy jednoczesnym zapewnieniu
ciągłej dostępności. Stąd zarządzanie zasobami, stanami, dystrybucją i logistyką
stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw handlowych.
Jak wynika z raportów analizujących rozwój marek Private Label na rynku
Wielkiej Brytanii oraz w innych 24 krajach europejskich biorących udział w badaniach pod tym kątem, ponad 90% ze 140 indywidualnych detalistów wypowiedziało się w sprawie poszerzania swoich planów dotyczących rozwoju marek
własnych w najbliższej przyszłości. Z czterech na dziesięć odpowiedzi wynikało
jednoznacznie, że wśród posiadanych już dotychczas własnych marek szczególny
nacisk będzie kładziony na prowadzenie marek A-brandowych. W odniesieniu do
sektorów cieszących się największą popularnością wśród Private Label, najwięcej,
bo aż 51% twierdzących odpowiedzi dotyczyło branż zdrowia i urody. Na drugim
miejscu niewiele mniej, bo 42% badanych, wskazało produkty z branży mrożonej
żywności, a na kolejnych miejscach znalazły się pozostałe produkty przemysłowe
oraz spożywcze świeże i chłodzone5. Tak wysoki wskaźnik dla spożywczych
produktów mrożonych ukazuje jednoznacznie tendencje w zakresie efektywności
inwestowania w kreowanie i rozwijanie własnych marek w tym sektorze.
Jak wynika z badań, aż czterech na dziesięciu detalistów wypowiada się, że
koszty rozwoju i wprowadzenia nowego produktu własnej marki na rynek powinien ponosić producent. Około 36% detalistów wypowiedziało się za podziałem
kosztów z dostawcami, a 23% zadeklarowało, że koszty te będą ponosić sami.
Ponadto aż 63% respondentów uważało, że poprzez rozwój sieci sklepów „niskocenowych” (discount) będzie realizowało strategię podziału rynku między własnymi
markami. Niewiele mniej niż połowa pytanych detalistów przyznało, że posiada
rosnącą linię produktów własnej marki, która jest konkurencyjna względem podobnych produktów oferowanych w sklepach konkurencyjnej kategorii6.
Analizując udział marek własnych w sektorze mrożonej żywności z podziałem
na państwa (bazując na wolumenie sprzedaży) w roku 2004, sytuacja przedstawiała się następująco: Wielka Brytania 45% udziału, Niemcy 41,1%, Włochy
21,4%, Francja 40,2%, Hiszpania 44,1%. Udział produktów Private Label w rynku
Wielkiej Brytanii osiągnął w ostatnim czasie poziom 50%, z czego 20% należało
do dwóch ﬁrm korporacyjnych: Unilever z marką Slim-Fast oraz kilka brandów
5
6

Private label at its optimum, Frozen Food Europe, May/June 2005, s. 28.
Op. cit., s. 29.
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należących do Grupy Birds Eye (produkty mrożone). Na drugim miejscu znalazł
się Heine, a na trzecim Oriental Expres7.
Podsumowanie
Opracowanie porusza zagadnienia związane z problematyką kreacji marki własnej w obszarze sektora dystrybucji specjalizowanej. Wielość zmiennych i różnorodność czynników silnie oddziałujących na przedsiębiorstwa analizowanego sektora
powoduje konieczność precyzyjnego doboru elementów kreujących wartość marki
własnej. Na obecnym etapie rozwoju handlu w Polsce istotne miejsce zajmować będą
strategie eksportowe, gdzie dostrzega się niszę, która może zaspokoić potrzeby polskiej emigracji na marki polskie. Stąd też powstają nowe możliwości rozwojowe, na
których bazie marki własne dystrybutorów / ﬁrm handlowych mają niepowtarzalną
okazję umocnienia się i budowania wartości w relatywnie krótkim czasie.
Przedstawiona w opracowaniu problematyka jest stosunkowo nowa, a przy tym
dość skomplikowana. Omawiana tematyka nie została wyczerpana w niniejszym
opracowaniu i stanowi jedynie wstęp do szerszych analiz.

STRATEGIES OF CREATING PRIVATE LABEL’S VALUE IN TRADE COMPANY

Summary
Compilation covers own branded creation matters in the district of specialize
distribution. Variety of variables and factor’s diversity inﬂuenced on sector’s
companies imply necessity of careful selecting elements which build value of
own branded products. Taking into consideration actual development of polish
trading there is no doubt that export strategies will increase on their role and
ﬁnding as a market niche could ﬁll the polish emigration’s needs on polish
brands. This is a source of new opportunities for distributor’s and supplier’s
own branded products to build strong market position and their additional
value in the short period of time. Compilation does not end presented subjects
and should be read only as a point to wider analysis and discussion.
Translated by Agnieszka Witkowska
7

ACNielsen rep., MAT April 2005.
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STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Piotr Bartkowiak

INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI I ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMUNALNYMI

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz zaliczono, z uwagi na zaspokojenie potrzeb wspólnoty, do zadań
własnych gminy (art. 7, pkt 1 i 3)1. Oczywiście pojęcie użyteczności publicznej
zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej jest
podzbiorem zbioru gospodarki komunalnej. Wynika to z celu, jakim jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczonych usług, które
są powszechnie dostępne (art. 1, ust. 2)2.
Dlatego też podczas analizy światowych zasobów tego typu przedsiębiorstw
jako punkt odniesienia służą zapisy zawarte w ustawie o gospodarce komunalnej
i samorządzie gminnym. Z punktu widzenia czytelnika jest to niewątpliwie pewne
zawężenie, ale dla potrzeb tego opracowania istotne uszczegółowienie. Przecież
z uwagi na przedmiotowy charakter użyteczności publicznej należałoby rozpatrywać tylko te dziedziny, które obejmują w pierwszej kolejności usługi społeczne,
a w drugiej infrastrukturę techniczną. Mało albo prawie wcale nie mówi się tutaj
o zysku jako kategorii ekonomicznej. Zysk bowiem w idei funkcjonowania jednostek
użyteczności publicznej powinien mieć charakter not for proﬁt organization3.
1
2
3

Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.
Dz.U. z 1996 roku Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami.
E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 21.
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Takie ujęcie zagadnienia wskazuje wyraźnie na pierwszoplanową rolę samorządu gminnego w świadczeniu dóbr i usług publicznych. To gmina odpowiada za
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W przypadku zaistnienia strat w którymś z obszarów działania gmina pokrywa wszystkie
koszty i ma obowiązek w dalszym ciągu świadczyć usługi na rzecz mieszkańców.
W związku z tym bardzo ważnym zagadnieniem staje się określenie prawnej
formuły działania przedsiębiorstw komunalnych.
Z dostępnych danych wynika, że rok 1999 był dla tego typu przedsiębiorstw
przełomowy, dokonano w nim bowiem najwięcej przekształceń organizacyjnoprawnych i własnościowych. Wpływ na to miały art. 14, ustęp 1 oraz art. 26 ustawy
o gospodarce komunalnej, które zakazywały prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy w formie przedsiębiorstw komunalnych, w związku z ustawą
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, następnie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ograniczenia te miały zarówno
charakter podmiotowy, jak i przedmiotowy. Nie doprowadziło to jednak do całkowitego zaprzestania działalności gospodarczej w takiej formie. W 2000 roku
dopiero ponad połowa gmin spośród 2299 posiadała podmioty gospodarcze, które
prowadziły działalność gospodarczą zarówno w formie zakładów budżetowych,
jak i spółek prawa handlowego. W tej liczbie badanych samorządów najwięcej ﬁrm
o takiej formie organizacyjno-prawnej zarejestrowano w gminach o statusie miejskim (90,1%), następnie miejsko-wiejskim (86,2%), a najmniej w gminach o statusie
wiejskim (34,9%)4. W tych ostatnich procent udziału jest tak niewielki również
dlatego, że wielkość i charakter gmin ogranicza funkcjonowanie różnych form
działalności wynikających z art. 7, pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym5.
Należy również uwzględnić fakt, że po uchwaleniu przez Sejm RP zasady
ograniczającej dotację gmin dla zakładów budżetowych tylko do wysokości 50%
ich wydatków – gminy, a ściślej rady gmin, podjęły uchwały o przekształceniu podmiotów typu przedszkola, żłobki, biblioteki, ośrodki kultury i podobne
w jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną i mogące przyjmować bez
ograniczeń dotacje. W roku 1999 takim działaniem objętych było 545 zakładów
budżetowych w 2299 gminach, a na koniec tego roku 341 zmieniło formę organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej.
4

5

Informacja o stanie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, Warszawa 2001,
www.mst.gov.pl z 15 czerwca 2008 r.
P. Bartkowiak, Rozwój zrównoważony jako jeden z kierunków restrukturyzacji przedsiębiorstw
użyteczności publicznej w Polsce, „Przegląd Organizacji” 6/2004, s. 22.
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Na światowym rynku funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej
zauważyć można narastające zjawisko regionalizacji. W corocznych badaniach prowadzonych przez PricewaterhouseCoopers ta teza zostaje potwierdzona. W dalszej perspektywie pozwoli to na wskazanie kierunku dla potencjalnych nowych
inwestorów lub grupy interesariuszy. W ostatnich latach na przykład w sektorze
energetycznym występowały dwie grupy transakcji:
– pionowa, której celem było zwiększenie oferty produktowo-usługowej,
oraz
– pozioma, obejmująca zwiększenie obszaru wpływu działalności6.
Przez sektor energetyczny należy rozumieć grupę producentów energii elektrycznej, energii cieplnej oraz produkcji w skojarzeniu. W związku z tym zostaje
w tym miejscu zachowana istota użyteczności publicznej niezależnie od przyjętej
formuły organizacyjnej i prawnej.
Badania przeprowadzone w latach 2004-2006, w których jednym z pytań było
wskazanie trudności i niebezpieczeństw w prawidłowym rozwoju przedsiębiorstw
użyteczności publicznej sektora energetycznego, pozwoliły wyodrębnić grupę
czterech zawsze powtarzających się odpowiedzi (tabela 1).
Tabela 1. Zestawienie najczęściej udzielanych odpowiedzi w badaniu przedsiębiorstw
użyteczności publicznej sektora energetycznego
Pozycja w poszczególnym roku
Lp.

Prezentowany problem
2004

2005

2006

1.

Bezpieczeństwo dostaw i zwiększenie zdolności
przesyłowej

I

II

I

2.

Rosnące zobowiązania i regulacje

II

IV

III

3.

Wahania cen hurtowych

III

III

IV

4.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii

IV

I

II

Źródło: opracowanie własne na podstawie Supply Essentials 2004, Dunder Pressure 2005,
The Big Leap 2006, Wyd. PricewaterhouseCoopers 2004 – s. 5, 2005 – s. 5, 2006 – s. 10.

6

P. Bartkowiak, Regionalizacja jako nowa dominująca strategia rozwoju sektora energetycznego,
w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red.
naukową E. Urbańczyka, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 406,
Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 43, Szczecin 2005, s. 401.
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Respondenci w ten sposób określili trendy, jakie panują w światowym systemie
energetycznym. Niewątpliwie priorytetowym zainteresowaniem producentów
z jednej strony i odbiorców energii z drugiej strony jest zapewnienie niezawodności dostaw energii poprzez zapewnienie bezpieczeństwa. We wszystkich krajach
wzrastające zapotrzebowanie na energię powoduje konieczność zwiększenia mocy
przesyłowych. W związku z tym rządy, samorządy lokalne oraz właściwe urzędy regulacyjne powinny ﬁnansować lub chociażby współﬁnansować inwestycje
w infrastrukturę związaną z produkcją i przesyłem. Jednak w pierwszej kolejności
należy rozpocząć badania na rzecz owych technologii, które pozwolą zwiększyć
produkcję i możliwości przesyłowe. Nie może, według respondentów, być to prowadzone bez poszanowania środowiska naturalnego, czyli bez zmniejszenia w czasie produkcji szkodliwych gazów cieplarnianych, pyłów i innych substancji.
Innowacyjność ta w konsekwencji prowadzić ma do wzrostu udziału w ogólnym bilansie energetycznym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Można
więc mówić o produkcji energii ze źródeł geotermalnych, siły wiatru, wody, energii
słońca czy biomasy. W przypadku takiej inwestycji należy zaznaczyć, że oprócz
poprawy warunków środowiskowych na ich korzyść przemawiają wszystkie obecnie obowiązujące uregulowania prawne. Początkowy znaczny nakład ﬁnansowy
z czasem przyniesie jeszcze kolejny wymierny efekt, a mianowicie producenci
energii nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat i ponoszenia kar środowiskowych, które na całym świecie są dość znaczne.
Producenci są także zainteresowani zwiększeniem wśród odbiorców świadomości ich działań na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym prowadzą szeroką
kampanię informacyjną o technologii i surowcach wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym. Z każdym rokiem prace w tym obszarze są intensywniejsze, a sami
zainteresowani deklarują ich dalszą poprawę (w Europie w 2005 roku – 68%,
a w 2006 roku już 78%; w obu Amerykach odpowiednio 51% i 56%)7.
Ostatnim z grupy problemów (tabela 1), które w sposób zasadniczy wpływają
na zachowania respondentów, są znaczne wahania cen hurtowych. Dynamicznie
zmieniający się rynek cen surowców dla krajów i przedsiębiorstw, które muszą je
kupować w innych państwach, budzi szereg wątpliwości i obaw co do stabilności
cen energii na lokalnym rynku. Z każdym rokiem zarówno ceny gazu, węgla kamiennego, jak i ropy naftowej rosną. Szczególnie w przypadku ropy naftowej druga
dekada 2006 roku i pierwsza połowa 2008 roku była czasem prawie codziennych
wzrostów ich cen na rynkach światowych.
7

The Big Leap 2006, Wyd. PricewaterhouseCoopers 2006, s. 19.
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To oczywiście powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych w energetyce.
W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej sektora energetycznego nie ma
praktycznie możliwości technicznych, a przede wszystkim prawnych do natychmiastowej zmiany cen energii w momencie zmiany kosztów produkcji. Kontrakty długoterminowe, zatwierdzenie taryfy cenowej przez Prezesa URE, a nade
wszystko społeczny charakter świadczonej usługi sprzyja bezwładności i w konsekwencji odległemu terminowi ustalania cen energii. Niższe zyski to między
innymi mniejsze nakłady na inwestycje, bezpieczeństwo dostaw, ochronę środowiska naturalnego. Z uwagi na taką drogę można mówić o cyklu, w którym brak
jednoznacznego początku procesu produkcyjnego, ale jest jedno, najważniejsze
wyjście: dostarczanie produktu ﬁnalnego i związane z tym zadowolenie społeczne
użytkowników z jakości świadczonych usług, a przede wszystkim z ceny, która
powinna być nie za wysoka.
O ile miejsce jakości dla producenta jest ważne, o tyle na często zdecentralizowanym rynku energetycznym cena produktu jest jeszcze ważniejsza. Nie chodzi
tutaj o cenę jak najwyższą, ale o zapewniającą racjonalne i zgodne z rachunkiem
ekonomicznym funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zdarza
się, i to coraz częściej, że kosztem nieracjonalnie ustalonej ceny brakuje środków
ﬁnansowych na zapewnienie, wspomnianego wcześniej, bezpieczeństwa energetycznego. Najbardziej uwidacznia się to zjawisko w samorządach lokalnych,
w których miejscowe społeczności poddawane są próbom „gier” politycznych
wstrzymujących lub nawet hamujących naturalny rozwój tych przedsiębiorstw.
Same zaś zarządy przedsiębiorstw, znając mechanizmy i procedury ustalania
cen, również często nie przedstawiają rzetelnie opracowanej kalkulacji. Cena
jednostkowa jest wtedy zawyżona – po to, aby w przypadku jej zatwierdzania
można było, w drodze kompromisu wyższych racji społecznych i zadowolenia
zatwierdzających, nieco ją obniżyć. Praktyki takie na ogół nie są działaniami
opartymi na regułach rynkowych.
Dodatkowy wpływ na taki stan rzeczy ma niewątpliwie szereg prób mechanicznego przeniesienia ścieżek prywatyzacji wypracowanych na potrzeby
przedsiębiorstw państwowych, polegających na udostępnieniu akcji lub udziałów
w spółkach i przeniesieniu w ten sposób własności mienia przedsiębiorstw, lub
też na sprzedaży tych przedsiębiorstw. Przeprowadzana w tak zintegrowany sposób prywatyzacja, dotycząca zarówno własności majątku, jak i zarządzania nim,
napotyka na szereg ograniczeń. Większa część z nich ma charakter strukturalny
i wynika między innymi z przejawów występującego w gospodarce komunalnej
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monopolu naturalnego i wysokiej kapitałochłonności produkcji8. W konsekwencji w procesie zarządzania kadra menedżerska wykorzystuje potencjał wiedzy
i informacji.
Administracja samorządowa szczebla podstawowego w dalszym ciągu poszukuje optymalnego rozwiązania w obszarze funkcjonowania i zarządzania
przedsiębiorstwami komunalnymi. Jednym ze wskazywanych kierunków rozwoju
współczesnych przedsiębiorstw jest partnerstwo publiczno-prywatne.
Partnerzy podejmując wspólne przedsięwzięcie, dzielą się odpowiedzialnością, kosztami i ryzykiem. W efekcie powstaje nowoczesne przedsiębiorstwo,
wprowadzające na rynek nowe produkty, nowe usługi oraz przynoszące korzyści
komercyjne.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest porozumieniem między dwoma podmiotami, tj. podmiotem publicznym i prywatnym. Porozumienie to ma charakter
komercyjny, a strony przyjmują na siebie możliwe ryzyko oraz korzyści, jakie
będą wynikać z prowadzonej działalności. Należy przy tym pamiętać, że oprócz
charakteru komercyjnego przedsięwzięcie to ma także aspekt społeczny. Prywatny
kapitał w tym przedsięwzięciu zostaje zaangażowany w realizację publicznych
inwestycji na długi okres.
W przypadku zmian w podsektorze ciepłowniczym, wchodzącym w skład
sektora energetycznego, projektowanie partnerstwa publiczno-prywatnego można
zawrzeć w ośmiu podstawowych krokach, do których zaliczyć należy:
1. Zmianę organizacji zarządzania – zawarcie umowy dzierżawy mienia ciepłowniczego i umowy o świadczenie usług ciepłowniczych, pomiędzy samorządem a prywatną spółką.
2. Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców – własność urządzeń ciepłowniczych po stronie gminy.
3. Czynsz dzierżawny, jako substytut amortyzacji i zysku – stały dopływ
środków na rozwój i modernizację ciepłownictwa.
4. Utworzenie nowych miejsc pracy i lepszą, kompleksową obsługę odbiorców – rozszerzenie zakresu działania o inne produkty usługowe i handlowe w obszarze energetyki cieplnej.
5. Ceny na poziomie przed zmianą.
8

J. Borowiak, Partnerstwo publiczno-prywatne, teoria i praktyka (na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu), w: Zarządzanie zmianą. Kierunki i efektywność
restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, opracowanie i redakcja naukowa
C. Glinkowski, WNT, Warszawa 2004, s. 257–259.
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6. Nowe inwestycje w infrastrukturę techniczną – decyzję podejmuje każdorazowo samorząd terytorialny, a środki ﬁnansowe pochodzą z czynszu
dzierżawnego.
7. Koszty związane z procedurą przekształceń ponoszą akcjonariusze – gmina
nie jest obciążana żadnymi opłatami.
8. Należności i zobowiązania przejmuje nowy podmiot.
Rozpatrując ten problem z poziomu triady organizacyjnej, tj. urząd regulujący
taryfę opłat, samorząd oraz badany podmiot, można wskazać i przypisać odpowiednie obowiązki i kompetencje dla każdego z tych szczebli.
1. Rząd RP – Urząd Regulacji Energetyki:
– zatwierdzenie taryf dla ciepła.
2. Gmina:
– właściciel infrastruktury,
– decydent inwestycyjny,
– odbiorca czynszu dzierżawnego.
3. Podmiot produkujący i dostarczający energię cieplną:
– odpowiedzialność za usługi,
– odpowiedzialność za jakość usług,
– obowiązek ciągłości dostaw energii cieplnej,
– kontynuacja umów z odbiorcami,
– ustalanie rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego,
– dbałość o remonty i konserwacje,
– zabezpieczanie środków ﬁnansowych.
W efekcie prac modernizacyjnych, poza przewidywanym wzrostem sprzedaży energii cieplnej, zaplanować można szereg nowych produktów w szeroko
pojętej branży ciepłowniczej i ich wprowadzanie na rynek. Za szczególnie ważne
uznaje się:
– usługi inwestycyjne (doradztwo, projektowanie, nadzory i zastępstwo inwestycyjne, wykonawstwo inwestycji),
– usługi eksploatacyjne (eksploatacja powierzonych systemów, urządzeń i instalacji),
– handel hurtowy urządzeniami i materiałami branży ciepłowniczej i budowlanej oraz paliwami stałymi (węgiel, koks).
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Najważniejszym celem przeprowadzenia w przedsiębiorstwie takiej restrukturyzacji powinno być zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, zagwarantowanie ciągłości dostaw energii cieplnej oraz
świadczenie usług na wysokim poziomie jakości i zyskowności, a także prowadzenie w sposób ciągły inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych infrastruktury
ciepłowniczej. Celem dodatkowym jest również świadczenie kompleksowych
usług w zakresie ciepłownictwa, technik grzewczych i klimatyzacji, począwszy
od bezpłatnego doradztwa, poprzez projektowanie, powiernictwo inwestycyjne,
wykonawstwo, eksploatację, serwis i dostawy energii cieplnej.
Wykorzystanie takiego modelu w ciepłownictwie może być przykładem udanej symbiozy prywatnego operatora systemu i własności publicznej. Współpraca
samorządu lokalnego z prywatnym operatorem pozwoli w dłuższym okresie na
uzyskanie wymiernych korzyści, do których zaliczyć będzie można:
– likwidację niskoparametrowych kotłowni lokalnych,
– powstanie wysoko sprawnych źródeł opalanych gazem oraz węzłów cieplnych podłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego,
– ograniczenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych,
– zmniejszenie strat ciepła,
– modernizację węzłów cieplnych poprzez zainstalowanie urządzeń automatycznej regulacji pogodowej i ultradźwiękowych liczników ciepła,
– modernizację i podniesienie sprawności wytwarzania ciepła oraz wprowadzenie automatycznej regulacji kotłów,
– modernizację istniejącej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych,
– wdrożenie trzech systemów zarządzania: jakością – ISO 9002:1994 oraz
ISO 9001:2000; środowiskiem – ISO 14001:1996 oraz BHP – OHSAS
18001:1999, PN-N 18001:1999.
Zaproponowane trzy systemy stworzą niejako triadę systemów zarządzania
przedsiębiorstwem, którego bazę stanowi System Zarządzania Jakością. Tak
Zintegrowany System Zarządzania (zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP)
obejmować powinien obszary koncesjonowane, to jest przesył, produkcję, dystrybucję i obrót ciepłem. Charakteryzuje się on:
a) nowoczesną metodą zarządzania przedsiębiorstwem przez jakość, której
celem jest orientacja na rynek, klienta, sprostanie konkurencji, zawierającą
mechanizmy ciągłego udoskonalania;
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b) sposobem wprowadzenia i przestrzegania postanowień prawa energetycznego, które jest warunkiem otrzymania koncesji (obowiązek opracowania
Programu Pracy Sieci, standardów jakościowych obsługi odbiorcy);
c) uporządkowaniem takich obszarów działania, jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, obiektów cieplnych, czy spełnienie wymagań ustawy o dozorze technicznym;
d) konsekwencją w postępowaniu przy powtarzalnych metodach pracy;
e) atmosferą pracy związaną z „postawą jakościową” na rynku i utożsamianiem się z nowoczesną ﬁrmą, działającą w oparciu o międzynarodowe
standardy.
Przyjęty status prawny i model zarządzania stworzyły przedsiębiorstwu możliwość funkcjonowania w dwóch obszarach: eksploatacyjnym, regulowanym przez
ustawę Prawo energetyczne i nadzorowanym przez Urząd Regulacji Energetyki
(URE) oraz komercyjnym, którym rządzą prawa rynku. Dzięki temu nowy podmiot może prowadzić, obok sprzedaży i rozdziału ciepła, działalność handlową
i usługową, polegającą na przykład na oferowaniu kompleksowej obsługi w zakresie
ciepłownictwa, technik grzewczych i klimatyzacji, projektowaniu, powiernictwie
inwestycyjnym, wykonawstwie, eksploatacji, serwisie i bezpłatnym doradztwie.
Podsumowanie
Zaproponowane rozwiązanie pozwala podmiotom z zakresu użyteczności publicznej funkcjonować na konkurencyjnym rynku i świadczyć usługi przynoszące
zyski. Prawdziwe jest więc stwierdzenie, że przedsiębiorstwo komunalne może
prawidłowo funkcjonować i właściwie się rozwijać dzięki zastosowaniu odpowiednich form organizacyjnych i prawnych, a zaproponowane zmiany własnościowe
umożliwią wprowadzanie na rynek nowych produktów. Przyjęcie takiej strategii
przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w sferze usług komunalnych i umiejętne
przeprowadzenie przekształceń własnościowych pozwoli na wdrożenie strategii
dywersyﬁkacji przychodów i wydzielenie działalności komercyjnej z bogatą ofertą
usług, która ma zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju w warunkach zaostrzającej
się konkurencji. Analiza ta skłania do wysunięcia tezy, iż pracownicy uczestniczący
w tym przedsięwzięciu (na przykład będąc założycielami spółki akcyjnej) mogą
również zyskać na tych przekształceniach. Przede wszystkim nie stracą zatrudnienia, a mając świadomość, iż są współwłaścicielami, silniej wiążą swoją przyszłość
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z samym podmiotem. Będąc akcjonariuszami, podczas walnego zgromadzenia
akcjonariuszy mogą decydować o najważniejszych sprawach spółki.
To studium pozwala stwierdzić, iż partnerstwo publiczno-prywatne ma liczne
zalety. W praktyce nie znajduje jednak większego zastosowania. Jednym z przykładów tej formy organizacyjno-prawnej jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A. w Kaliszu, które funkcjonuje od 1996 roku. Przyczyną tego może być narastający kryzys ﬁnansów publicznych, który sprzyja tendencji do przekształceń
własnościowych i prywatyzacji poprzez wyprzedaż majątku komunalnego w całości lub części. Władza centralna przekazuje coraz więcej zadań samorządom
lokalnym, nie zabezpieczając funduszy na ich realizację, dlatego menedżerowie,
poszukując pieniędzy dla budżetu, sprzedają przedsiębiorstwa i nie myślą o rozwiązaniu pośrednim, jakim jest na przykład spółka „lekka”, zarządzająca mieniem
komunalnym.

INNOVATION IN ACTIVITY AND MANAGEMENT MUNICIPAL ENTERPRISES

Summary
One of the directions of development of modern enterprises is public – law
partnership. Partners taking up a joint undertaking they share the responsibility, costs and risk. In the paper there is presented the process of realization of
the partnership project in the company power engineering, which consist in
a lease on heating plant property. As the result there is a modern enterprise
introducing into the market new products, new services and bringing in
a commercial proﬁt.
Translated by Piotr Bartkowiak
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PROBLEMY WDRAŻANIA PN-EN ISO 9001:2000
W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na rynku istnieją dwa modele certyﬁkacji zakładów opieki zdrowotnej. Jednym
z nich jest procedura według norm ISO, drugim – akredytacja systemu zarządzania
jakością prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
z Krakowa. Czym się różnią? Akredytacja CMJ przeznaczona jest wyłącznie
dla placówek służby zdrowia, ISO ustanawia normy we wszystkich dziedzinach
życia.
Wdrażanie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 stało
się popularne wśród menedżerów zarządzających Zakładami Opieki Zdrowotnej.
Proces wymaga dużego zaangażowania, zarówno ze strony naczelnego kierownictwa, jak i pracowników. Przeprowadzony przy pomocy fachowych doradców
daje duże szanse na zminimalizowanie problemów i uniknięcie typowych błędów.
Certyﬁkowany system zarządzania jakością według europejskiej normy ISO
9001:2000 staje się niezbędnym atrybutem nowoczesnego menedżera Zakładu
Opieki Zdrowotnej. Zaleca się, by przyjęcie systemu zarządzania jakością było
strategiczną decyzją organizacji1. By uzyskać certyﬁkat ISO 9001 należy:
Po pierwsze: zgodnie z postanowieniami normy ustanowić, udokumentować,
wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością.
1

A. McGuire, J. Henderson, G. Mooney, The Economics of Health Care. An Introductory Text,
Routledge & Kegan Paul, Londyn 1988 r.; za E. Aksman, Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział
Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000, s. 12.
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Organizacja powinna:
a) zidentyﬁkować procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich
zastosowanie w organizacji;
b) określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie;
c) określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno
przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów;
d) zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania
przebiegu i monitorowania tych procesów;
e) kontrolować, mierzyć i analizować te procesy;
f) wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników
i ciągłego doskonalenia tych procesów2.
Po drugie: należy pozytywnie przejść przez proces certyﬁkacji w wybranej
jednostce certyﬁkującej. Każdy Zakład Opieki Zdrowotnej powinien ustanowić
swój własny system zarządzania jakością dostosowany do indywidualnych przebiegów procesu i potrzeb. Tylko utrzymywanie i doskonalenie takiego systemu może
przyczynić się do optymalizacji procesów zarządzania, procesów podstawowych,
procesów pomocniczych, które wpływają na zadowolenie klienta zewnętrznego
i/lub wewnętrznego.
Należy pamiętać również o uwzględnieniu specyﬁki danego ZOZ-u poprzez
włączenie do systemu regulacji gwarantujących spełnianie: wymagań pacjenta/
klienta, wymagań płatnika, wymagań prawnych. Błędem jest bezkrytyczne przenoszenie dokumentów z innych jednostek o podobnym proﬁlu działalności.
Problemy i błędy mogą wystąpić nie tylko w trakcie realizacji procesu wdrażania. Pierwsze trudności pojawiają się już w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu wprowadzania ISO. Kłopoty wynikające z niezrozumienia
tematu zarządzania jakością przez kierownictwo ZOZ mogą polegać m.in. na
przekonaniu, że: system zarządzania jakością sporo kosztuje (ale przecież brak
systemu kosztuje jeszcze więcej), wdrożenie ISO 9001:2000 jest możliwe tylko
wtedy, gdy ZOZ posiada system komputerowy, wymagania ISO 9001:2000 nie
uwzględniają specyﬁki usług medycznych, wdrożenie systemu wiąże się z wprowadzeniem nikomu niepotrzebnych procedur itp.
Coraz częściej nie tylko sam certyﬁkat jakości ISO, ale także dopasowany
do struktury i procesów biznesowych system zarządzania jakością jest w czołówce życzeń nowoczesnych menedżerów. Kolejny wybór i problem: czy system
2

Polska Norma PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia,
Polski Komitet Normalizacyjny, 11 września 2001 r., s. 25.
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zarządzania jakością wdrożyć samodzielnie przy pomocy zatrudnionych w ZOZ
pracowników, czy przy pomocy zewnętrznej ﬁrmy konsultingowej?
Pierwsza możliwość jest zdecydowanie tańsza. Jeżeli mamy personel z doświadczeniem w branży konsultingowej, posiadający także doświadczenie we
wdrażaniu ISO w innych placówkach medycznych, a do tego osoba ta (lub osoby)
cieszy się niezbędnym w procesie wdrażania autorytetem wśród kadry medycznej,
to problem wyboru mamy rozwiązany. Jeżeli nie, to zostaje menedżerowi druga
możliwość – wybór zewnętrznej ﬁrmy doradczej. Pogląd, iż opracowany system
zarządzania jakością jest tyle wart, ile konsultant doradzający, niejednokrotnie
został potwierdzony w praktyce. Warto więc przy wyborze ﬁrmy konsultingowej
ustalić nie tylko jej referencje w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością,
ale przede wszystkim sprawdzić doświadczenie zawodowe konsultanta, który będzie
wiodącym członkiem zespołu wdrożeniowego – np. czy posiada referencje z zakresu
wdrażaniu ISO 9001:2000 w ZOZ-ach, czy poszczególne szpitale/przychodnie
z listy referencyjnej pozytywnie oceniają jego pracę doradczą, czy posiada doświadczenie w pracy w ZOZ-ie na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością.
Spełnienie przez konsultanta powyższych warunków może okazać się niezbędne
do nawiązania właściwych relacji gwarantujących sukces we wdrażaniu systemu.
Do głównych problemów w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością,
na które mogą natknąć się konsultanci, należy brak zaangażowania kadry kierowniczej w proces wdrożenia. Należy podkreślić, iż norma ISO 9001:2000 jest
narzędziem, które menedżer ZOZ-u może umiejętnie dopasować do swojego stylu
zarządzania. I tylko od niego zależy, czy to narzędzie będzie przydatne w bieżącym zarządzaniu placówką, czy też sprowadzi wartość systemu do certyﬁkatu
umieszczonego na honorowym miejscu w gabinecie dyrektora.
Niechęć menedżera do zrozumienia wymagań normy, a także zasad zarządzania
jakością na pewno przełoży się na zaangażowanie personelu w proces wdrażania
systemu zarządzania jakością. Kolejnym problemem, z którym można spotkać się
w procesie wdrażania jest niechęć kadry medycznej do samego procesu wdrożenia
ISO 9001. I tu znowu rola dla najwyższego kierownictwa, które jednoznacznie
musi określić kierunek działań projakościowych, w którym zmierza jednostka.
Do istotnych utrudnień w procesie wdrożenia systemu zarządzania jakością
możemy zaliczyć także problemy dotyczące spełnienia wymagań prawnych. Wymagania te stanowią podstawę do opracowania dokumentacji systemu zarządzania
jakością. Od menedżerów Zakładów Opieki Zdrowotnej i konsultantów wymagana jest świadomość aktualnych wymagań prawnych i przepisów związanych
ze świadczonymi przez ZOZ usługami.
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Brak znajomości przez konsultanta/pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością obowiązujących wymagań prawnych może spowodować opracowanie systemu niezgodnego z obowiązującymi w Polsce wymaganiami prawnymi.
Niedopuszczalne jest np., żeby w trakcie opracowania procedury dotyczącej nadzoru nad dokumentacją nie określić zasad nadzoru nad dokumentacją medyczną.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy konsultant sugeruje klientowi, iż dokumentacja
medyczna nie podlega nadzorowi w ramach obowiązywania systemu zarządzania
jakością wg ISO 9001 w ZOZ-ie. Z drugiej strony, swego rodzaju ignorancja
menedżerów wobec uwag konsultanta co do niezgodności w zakresie spełnienia
wymagań prawnych może skutkować niemożliwością opracowania zgodnego
z normą ISO 9001 systemu zarządzania jakością. Warunkiem koniecznym przy
realizacji skutecznego procesu wdrożeniowego jest spełnienie przez jednostkę nie
tylko wymagań klienta, płatnika, ale także wymagań ustawowych i przepisów.
Błędem jest nieokreślenie przez menedżera ZOZ-u zasad: identyﬁkacji wymagań
prawnych, rozpowszechniania wymagań prawnych do poszczególnych jednostek
organizacyjnych z zapewnieniem ciągłej aktualizacji wykazu aktów prawnych.
Kolejne problemy, z którymi może spotkać się menedżer ZOZ-u w trakcie procesu
wdrażania, związane są z:
– określeniem szczegółowości dokumentacji systemu zarządzania jakością,
– określeniem nadzoru nad infrastrukturą i środowiskiem pracy,
– powołaniem osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością oraz audytorów wewnętrznych,
– komunikacją wewnętrzną (proces wdrożeniowy wskutek pasywnego zachowania kierownictwa nie rozwija działania zespołowego i wiedzy personelu na temat zarządzania jakością),
– postawą konsultanta (niezrozumienie tematyki zarządzania jakością wg
ISO 9001 przez konsultanta polega m.in. na błędnym przekonaniu, że
budowa systemu zarządzania jakością w ZOZ-ie jest identyczna jak np.
w przedsiębiorstwie produkcyjnym i można bezkrytycznie przenosić procedury postępowania, bez uwzględnienia wiedzy praktycznej i znajomości
polskich realiów służby zdrowia)3.
Do błędów w procesie wdrażania sytemu zarządzania jakością możemy zaliczyć także:
– brak jasno sformułowanej polityki jakości i celów jakości, które byłyby faktycznym drogowskazem dla pracowników w ich działaniach projakościowych,
3

A. Banaszewska, Wrażliwość systemów opieki zdrowotnej na potrzeby pacjenta, Piąta Ogólnopolska Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”, Kraków 12-14 kwietnia 2000r., s. 24.
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– nieumiejętne motywowanie personelu do działań projakościowych,
– niewłaściwą interpretację poszczególnych punktów normy ISO 9001:2000,
– dążenie tylko do uzyskania certyﬁkatu, a nie do stworzenia skutecznego
systemu zarządzania jakością uwzględniającego zasady tego zarządzania.
System zarządzania jakością potwierdzony certyﬁkatem ISO ma zagwarantować Zakładowi Opieki Zdrowotnej wiarygodność i status jednostki przewidywalnej w zakresie jakości. Błędy popełnione w procesie wdrażania systemu
zarządzania jakością prowadzą zazwyczaj do opracowania zbędnych dokumentów,
które zamiast ukierunkowywać system zarządzania na zadowolenie klienta i spełnianie wymagań prawnych, tworzą biurokratyczny, nikomu niepotrzebny system,
w którym najważniejsze są procedury, a nie pacjent. Potrzeba wdrażania systemów
zarządzania jakością w Zakładach Opieki Zdrowotnej stała się faktem. Zmiany,
które trzeba będzie wprowadzić, w trakcie procesu wdrażania mogą napotykać
na duże opory ze strony personelu. Aby pokonać problemy i zminimalizować powstanie błędów, menedżerowie Zakładów Opieki Zdrowotnej powinni spełniać
rolę liderów inspirujących do działań, które pozwoliłyby osiągnąć zamierzone
efekty w projakościowym zarządzaniu jednostką.

PROBLEM OF INITIATION PN-EN ISO 9001:2000 IN ZOZ

Summary
Accustoming of system of management quality, has become plants of sanitary
custodies according to norm among managers of ISO 9001:2000. It requires
process big engagement, from part of leading management equal, as well as
employee. With the aid of professional advisor carried, it gives big changes of
minimizing problem and avoiding of typical error. Respective Patroness Wholesomeness duty make their proper arrangement management brand adapted
to several process trial as well want. Commission trips on trial habituating arrangement management brand leader in general until elaborations unnecessary
voucher. Premises Patrons duty perform leader inspiring until archivist, whom
permitted arrive purposes bonds on management denomination.
Translated by Maja Berezowska
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Joanna Duda

INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKIEGO SEKTORA MŚP
NA TLE POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW

Wprowadzenie
Innowacyjność polskiego sektora MŚP jest w ostatnim czasie przedmiotem
szerokich dyskusji, szczególnie w aspekcie utrzymania pozycji konkurencyjnej
tych przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Powszechnie mówi się o niskim
poziomie innowacyjności przedsiębiorstw polskich, szczególnie z sektora MŚP,
w porównaniu z innymi krajami UE. Obecnie tylko niewielki odsetek przedsiębiorstw może zostać zaliczony do grupy ﬁrm innowacyjnych, jednocześnie Polska
ma jeden z najniższych wśród krajów UE wskaźnik udziału wydatków na badania
i rozwój. Niewystarczająca jest współpraca środowisk gospodarczych i naukowych,
niska liczba wdrożeń nowych technologii i mała liczba przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie.
Innowacyjność oznacza podejmowanie nowej działalności gospodarczej lub
świadczenie nowych usług poprzez nowe kombinacje czynników produkcji, nowe
wyroby, sposoby dystrybucji dóbr i usług1. Dla sektora MŚP zastosowanie innowacji oznacza lepsze wyniki ekonomiczne i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej sytuacji jest szansa zdobycia znaczącej pozycji na
rynku krajowym czy międzynarodowym.
Działalność innowacyjną zdeﬁniowano również w ustawie z dnia 29 lipca
2005 roku o wspieraniu niektórych form działalności innowacyjnej. Ustawa ta
1

J. Sundbo, The theory of innovation. Entrepreneurs, Technology and Strategy, Edward Eldgar,
Cheltenham, UK, 1998.
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działalność innowacyjną określa jako: „działalność związaną z przygotowaniem
i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia
na rynek albo innego wykorzystania w praktyce (...)”. Za nową technologię rozumie się nie starszą niż 3-letnia. Realizację ustawy wspierają również zmiany
przepisów o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych. Zachęty podatkowe mają
na celu wsparcie przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie2. W tym
opracowaniu działalność innowacyjna polskiego sektora MŚP jest rozumiana
zgodnie z powyższymi deﬁnicjami, czyli jako inwestycje o szeroko rozumianym
charakterze innowacyjnym.
1. Inwestycje o charakterze innowacyjnym w polskim sektorze MŚP
w latach 2003-2007
Zarówno w roku 2003, jak i w latach 2004-2005 inwestowało niewiele ponad
20% przedsiębiorców z sektora MŚP. W roku 2003 inwestycje podjęła zaledwie
jedna piąta przedsiębiorstw z analizowanego sektora.
W latach 2003-2006 przedsiębiorcy z sektora MŚP podejmowali różnego typu
działania inwestycyjne. W początkowym okresie inwestowali przede wszystkim
w informatyzację ﬁrm, kupowali maszyny i urządzenia o podobnych parametrach
produkcyjnych, inwestowali w rozwój sieci sprzedaży. W późniejszym okresie inwestowali w celu poprawienia jakości oferowanych usług, kupowali także
nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, wymieniali maszyny na nowe
w celu zwiększenia produkcji lub wprowadzenia nowych produktów na rynek.
Przedsiębiorcy kupowali również grunty, szkolili pracowników, modernizowali
infrastrukturę biurową oraz inwestowali w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia
działalności. Czynnikiem motywującym do podjęcia wymienionych inwestycji
była przede wszystkim chęć podołania wzmożonej konkurencji na rynku unijnym.
Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych przedstawiono w tabeli 1.
Jak wynika z badań zaprezentowanych w tabeli, są bardzo istotne różnice
pomiędzy inwestycjami podjętymi w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski
do UE i w latach po akcesji.

2

Dz. U. Nr 179, poz. 1484.
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Tabela 1. Rodzaje inwestycji w sektorze MŚP w latach 2003-2006
Odsetek firm
Rodzaj inwestycji
2003

2004

2005

2006

Zakup maszyn i urządzeń ze względu na nową technologię

-

-

32,0

29,3

Wprowadzenie nowych produktów i usług

-

-

30,1

24,3

42

44

28,1

34,3

23,5

-

-

-

-

-

27,9

20,1

41,5

8,1

27,9

23,6

-

13,9

25,9

30,6

24,5

-

22,4

18,4

-

4,3

21,2

10,7

59

7,6

20,5

14,6

Modernizacja infrastruktury biurowej

-

3,0

14,9

-

Szkolenie pracowników

-

0,9

11,1

-

Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

-

4,3

10,2

-

Zakup gruntów

-

-

9,1

-

Badania i rozwój

-

0,0

3,7

6,9

Modernizacja systemu zarządzania

-

0,1

2,3

-

Działania na rzecz ochrony środowiska

-

0,0

1,9

-

Zakup maszyn i urządzeń o podobnych parametrach
w celu zwiększenia produkcji
Używane maszyny i urządzenia
Wymiana starych maszyn na nowe o podobnych parametrach
i wydajności jak dotychczasowe
Modernizacja środków transportu
Poprawa jakości oferowanych dóbr/usług
Budowa/zakup budynków/magazynów/hal produkcyjnych
Rozwój sieci sprzedaży
Informatyzacja firm

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów PARP 2004, PKPP Lewiatan 2005,
PKPP Lewiatan 2006; M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Raport z badań „Monitoring kondycji sektora MŚP”, PKPP Lewiatan 2007.

W roku 2003 przedsiębiorcy najczęściej inwestowali w komputery i systemy
komputerowe, środki transportu oraz używane maszyny i urządzenia produkcyjne.
Wyniki badań wskazują, że prawie 60% małych i średnich przedsiębiorców w tym
okresie inwestowało w komputery i systemy komputerowe. Te decyzje inwestycyjne
przedsiębiorców wydają się uzasadnione, ponieważ ponad 50% z nich w analizowanym okresie nie posiadało systemów komputerowych ani dostępu do Internetu3.
3

www.parp.gov.pl
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Porównując rok 2004 i 2005, można zauważyć pewne różnice w decyzjach
inwestycyjnych przedsiębiorców polskich z sektora MŚP. W roku 2005 znacznie
więcej ﬁrm zainwestowało w maszyny i urządzenia produkcyjne ze względu na
nowe technologie. Przedsiębiorcy kupowali również nowe maszyny i urządzenia
w celu zwiększenia mocy produkcyjnych oraz ze względu na wprowadzanie nowych
produktów lub usług na rynek. Ponadto zaczęli inwestować w badania i rozwój
(3,7%), podczas gdy rok wcześniej tego typu inwestycji nie podjęto. Co prawda nakłady na B+R nie są, ale i nie muszą być głównym kierunkiem inwestycji w sektorze
MŚP, choćby ze względu na małą skalę produkcji i duże koszty prowadzenia takich
badań. Przedsiębiorcy zaczęli także zwiększać nakłady na ochronę środowiska, co
może być istotnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej na rynku UE.
W roku 2006 nadal wysoki odsetek przedsiębiorców inwestował w maszyny
i urządzenia ze względu na nowe technologie. W porównaniu z rokiem 2005 więcej
przedsiębiorców dokonywało inwestycji w celu zwiększenia produkcji oraz jakości
oferowanych produktów i usług. Natomiast można zauważyć nieznaczny spadek
liczby przedsiębiorców, którzy inwestowali ze względu na wprowadzanie nowych
technologii, mniej przedsiębiorców kupowało maszyny produkcyjne o podobnych
parametrach produkcyjnych, w mniejszym stopniu inwestowano w nieruchomości,
rozwój sieci sprzedaży i informatyzację ﬁrm.
Z badań przeprowadzonych przez PKPP w roku 2007 wynika, że ciągle
wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w B+R. Przedsiębiorcy
są zainteresowani również wprowadzaniem nowych produktów na rynek oraz
zakupem licencji. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2.
Z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, że większy odsetek przedsiębiorców planował analizowane inwestycje, ale nie wszyscy przedsiębiorcy zrealizowali swoje plany w roku 2006. Można też zauważyć, że w roku 2007 wyraźnie
wzrasta chęć inwestycji w B+R, inwestycje umożliwiające wprowadzenie nowych
produktów na rynek oraz zakup nowych technologii. Optymistyczne wydaje się,
że coraz mniejszy odsetek przedsiębiorstw deklaruje, iż nie są zainteresowane
inwestycjami w nowe produkty oraz ochronę środowiska4.
Reasumując można stwierdzić, że wyniki zaprezentowanych badań wskazują
na coraz większe zrozumienie potrzeby innowacji zarówno technologicznych, jak
i produktowych czego dowodem może być fakt, że zarówno w 2005, jak i 2006
roku trzy czwarte inwestycji stanowiły inwestycje o szeroko rozumianym charakterze innowacyjnym.
4

M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Raport
z badań „Monitoring kondycji sektora MŚP”, PKPP Lewiatan 2007.
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Tabela 2. Inwestycje o charakterze innowacyjnym w polskim sektorze
MŚP w latach 2006-2007

Rodzaj inwestycji

Zakup nowych
technologii
Wprowadzanie
na rynek nowych
produktów

Inwestycje w B+R

Znaczy
wzrost
(w %)

Wzrost
(w %)

Bez zmian
(w %)

Znaczny
spadek
(w %)

2007 – plan

19,6

19,5

0,5

60,4

2006 – realizacja

12,5

24,6

1,2

61,8

2007 – plan

37,2

25,4

0

37,4

2006 – realizacja

25,2

31,0

0,9

42,9

2006 – plan

40,3

32,3

1,3

25,4

2007 – plan

11,2

16,1

0,3

72,3

2006 – realizacja

6,9

21,0

0,8

71,4

2006 – plan

13,8

32,0

1,6

51,6

Rok

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
w: Raport z badań „Monitoring kondycji sektora MŚP”, PKPP Lewiatan 2007.

2. Działalność innowacyjna małopolskiego sektora MŚP
Małopolska jest regionem, który powinien sprzyjać rozwojowi innowacyjności,
ponieważ posiada dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe i potencjał naukowy
oraz stosunkowo wysokie nakłady ﬁnansowe na działalność badawczo-rozwojową. Duży potencjał naukowy skoncentrowany jest głównie w Krakowie. W 21
uczelniach wyższych województwa kształci się ponad 9,9% studiujących w kraju.
W działalności badawczo-naukowej zatrudnionych jest 9,6 tys. osób, co stanowi
11% zatrudnionych w tej dziedzinie w kraju. Wielkość nakładów na tę działalność
stawia województwo na drugim miejscu w Polsce5.
Niestety tej silnej podaży innowacji nie towarzyszy równie silny regionalny
popyt na innowacje. Rzeczywisty poziom innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw oceniany jest jako niski, infrastruktura wspierania innowacji i transferu
technologii jest słabo rozwinięta, a istniejące instytucje nie współpracują w ramach
spójnego systemu.
Krakowski Park Technologiczny spółka z o.o. przeprowadził badania na temat
innowacyjności sektora MŚP w Małopolsce. Badaniem zostały objęte 102 spółki,
5

Ł. Frydrych, Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu InnoRegio Małopolska,
2004.
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z czego 84% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 15% małe ﬁrmy, a średnie 3% całej
badanej populacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że 73% ﬁrm uważa innowacyjność produktu za ważną i bardzo ważną, podobnie kształtuje się sytuacja,
jeżeli chodzi o innowacyjność procesu produkcyjnego: 79% uważa takie działania
za istotne. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Podejście firm z sektora MŚP do innowacji
Znaczenie innowacji

Innowacje procesu produkcyjnego
/usługowego (w %)

Innowacje produktowe (w %)

Bez znaczenia

8,8

16,6

Małe znaczenie

12,7

10,7

Raczej ważne

28,4

26,4

Ważne

26,6

31,3

Bardzo ważne

23,5

15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Frydrych,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu InnoRegio Małopolska, 2004.

Przedsiębiorcy uznali również, że bardzo ważne są innowacje na poziomie
marketingu i na poziomie organizacji pracy (tabela 4). Istnieje jednak spory odsetek przedsiębiorstw, które innowacyjność na wyżej wymienionych poziomach
uważają za nieistotną.
Tabela 4. Podejście firm z sektora MŚP do innowacji organizacji pracy i marketingu
Innowacyjność organizacji pracy
(w %)

Innowacje marketingowe
(w %)

Bez znaczenia

10,7

15,6

Małe znaczenie

8,8

13,7

Raczej ważne

23,5

27,4

Ważne

32,3

23,3

Bardzo ważne

24,7

20,0

Znaczenie innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Frydrych,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu InnoRegio Małopolska, 2004.
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Pomimo tego, że sporo przedsiębiorstw nie podjęło żadnych inwestycji, to
samoocena zaawansowania technologicznego, spośród tych którzy podjęli inwestycje, jest wysoka. Aż 47% ﬁrm ocenia swoje zaawansowanie technologiczne na
poziomie przeciętnym, 27% deklaruje zaawansowanie na poziomie lidera, a 12%
respondentów oceniła swoje zaawansowanie technologiczne na poziomie lidera
europejskiego lub nawet światowego. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Struktura firm ze względu na własną ocenę zaawansowania technologicznego
Własna ocena zaawansowania technologicznego

Odsetek przedsiębiorstw (w %)

Zdecydowanie poniżej przeciętnego poziomu

3,0

Poniżej przeciętnego poziomu

8,8

Na przeciętnym poziomie

26,4

Krajowy lider technologiczny

46,0

Lider europejski

11,7

Światowy lider technologiczny

4,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ł. Frydrych,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu InnoRegio Małopolska, 2004.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
został opracowany projekt „Rynek innowacji w Małopolsce”. Badanie zostało
przeprowadzone w 2006 roku w Małopolsce i objęło 250 spółek z sektora MŚP.
Z opublikowanego raportu wynika, że w latach 2004-2005 ponad 22% ankietowanych przedsiębiorców prowadziło badania rynkowe, połowa respondentów
wprowadziła na rynek udoskonalony produkt lub usługę. Prawie 40% udoskonaliło
proces dostawy, produkcyjny lub logistykę, 32% wdrożyło nową strategię. Wyniki
badań przedstawiono w tabeli 6.
Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców pozyskała tańsze źródło zaopatrzenia, 47% zwiększyło asortyment produktów lub usług. Spory odsetek, bo
aż 40% ankietowanych ﬁrm, wszedł na nowy rynek.
Pomimo tego, że znaczny odsetek przedsiębiorców udoskonalił swoje produkty
lub usługi, pozyskał nowe rynki zbytu, to jednak nowe technologie zakupiło tylko
26% respondentów. Z czego 75% nabyło je od dostawców krajowych, a 25% od
dostawców zagranicznych.
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Tabela 6. Struktura firm z sektora MŚP, które prowadziły działalność inwestycyjną
w zakresie B+R
Przedmiot inwestycji

Odsetek przedsiębiorstw (w %)

Badania rynkowe

22,9

Znacząco udoskonalone produkty lub usługi

50,6

Znacząco udoskonalony proces produkcji, dostawy, logistyki

39,1

Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej strategii

32,8

Tańsze źródło dostaw

53,4

Zwiększony asortyment produktów lub usług

47,0

Wejście na nowe rynki zbytu

40,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kopyciński, Ł. Mamica,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu „Rynek innowacji w Małopolsce”,
AE Kraków, Kraków 2006.

Najważniejszą przesłanką nabycia nowej technologii były przede wszystkim
potrzeby klientów (69%). Również spory odsetek (60%) ankietowanych przedsiębiorców zdecydował się na ten rodzaj inwestycji ze względu na istniejącą
konkurencję.
W Małopolsce, podobnie jak i w pozostałych województwach, prace badawczorozwojowe prowadził niewielki odsetek przedsiębiorców (3,2%). Wśród tych przedsiębiorców, którzy podjęli ten rodzaj inwestycji, większość (92%) przeznaczyła na
ten cel środki stanowiące równowartość do 25% kosztów funkcjonowania ﬁrmy.
Prowadząc rozważania na temat innowacyjności sektora MŚP, należy zwrócić
uwagę, że w większości przypadków ankietowanych przedsiębiorstw (66,4%) proﬁl
ich działalności wyklucza stosowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań
o charakterze innowacyjnym, takich jak automatyczne linie produkcyjne, linie
sterowane komputerem, centra obróbkowe, roboty i manipulatory. Odsetek przedsiębiorstw, które wykorzystywały w swojej działalności wymienione rozwiązania
technologiczne, przedstawiono w tabeli 7.
W analizowanym okresie małopolscy przedsiębiorcy podjęli również inwestycje w zakresie szkoleń i działalności marketingowej. Ponad połowa respondentów szkoliła pracowników w związku z zakupem nowej technologii, ponad
48% poniosło wydatki inwestycyjne na budynki, 30,8% prowadziło działalność
marketingową. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 8.
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Tabela 7. Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności innowacyjne
rozwiązania technologiczne

Przedmiot inwestycji

Odsetek przedsiębiorstw
(w %)

Automatyczne linie i technologie

11,0

Linie produkcyjne sterowane komputerem

10,7

Centra obróbkowe

4,3

Roboty i manipulatory

3,2

Komputery do sterowania procesami technologicznymi

11,9

Profil działalności wyklucza stosowanie powyższych rozwiązań

66,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kopyciński, Ł. Mamica,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu „Rynek innowacji w Małopolsce”,
AE Kraków, Kraków 2006.

Tabela 8. Przedsiębiorstwa, które poniosły wydatki inwestycyjne
na szkolenia i działalność marketingową

Przedmiot inwestycji

Odsetek przedsiębiorstw
(w %)

Pace badawczo-rozwojowe

9,8

Zlecenie wykonania badań firmom zewnętrznym

11,1

Zakup nowej technologii w postaci dokumentacji

22,9

Nakłady na budynki

48,6

Nakłady na zakup maszyn

29,6

Szkolenie pracowników w związku z zakupem nowej technologii,
maszyny lub urządzenia

50,2

Działalność marketingowa

30,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kopyciński, Ł. Mamica,
Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu „Rynek innowacji w Małopolsce”,
AE Kraków, Kraków 2006.
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4. Działalność małopolskich MŚP na tle pozostałych województw
W 2005 roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły łącznie 99,972
mld zł (w cenach bieżących) i były wyższe realnie o 8,3% od wydatków inwestycyjnych tych przedsiębiorstw w 2004 roku6.
Najbardziej innowacyjne w latach 2002-2004 były małe przedsiębiorstwa
Małopolski i Śląska. 23% z nich wdrożyło innowacje, czyli ponad dwa razy tyle
co w woj. lubuskim. Większy lub równy średniej dla kraju odsetek małych ﬁrm
innowacyjnych był też w woj. podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim,
kujawsko-pomorskim i opolskim, czyli w uboższych regionach Polski. Wysoka
innowacyjność małych przedsiębiorstw tych województw powinna przynieść
wymierne efekty w przyszłości. W grupie średnich ﬁrm najbardziej innowacyjne
były w 2004 roku podmioty ze Śląska i Lubelszczyzny – odpowiednio 49% i 46%
z nich wdrożyło innowacje. Nowe produkty i procesy wdrożyło też ponad 40%
ﬁrm średnich z Mazowsza, Małopolski, Warmii i Mazur, Świętokrzyskiego,
Podkarpacia i Opolszczyzny (tabela 9). Występuje istotna zbieżność między nasileniem działalności innowacyjnej małych i średnich ﬁrm w regionach – może
to oznaczać, że w gronie regionów-liderów lepiej działają instytucje wspierające
procesy innowacyjne w sektorze MŚP7.
Tabela 9. Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa MŚP wg regionów

Województwo

6

7

Odsetek firm,
Odsetek firm, które
które wdrożyły
prowadziły
innowacje w latach
działalność B+R
2002-2004

Nakłady na
innowacje firm
innowacyjnych
w 2004 r. w tys. zł

Nakłady na B+R
firm
innowacyjnych
w 2004 r. w tys. zł

małe

śred.

małe

śred.

małe

śred.

małe

śred.

Dolnośląskie

9

14

16

35

1692

228

80

84

Kujawsko-pomorskie

6

13

17

36

1572

895

38

2

Lubelskie

6

14

19

46

1312

238

75

12

Lubuskie

3

10

11

33

1541

740

36

7

Łódzkie

2

16

15

39

1604

278

163

6

Małopolskie

7

16

23

43

1828

249

44

4

M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich...; Raport z badań „Konkurencyjność polskich MŚP w przededniu przystąpienia do UE”, PARP, Warszawa 2004.
Raport PARP, 2006, s. 11.
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Mazowieckie

5

17

16

44

2416

492

154

43

Opolskie

6

14

17

41

1041

473

28

14

Podkarpackie

5

15

21

41

1071

198

65

19

Podlaskie

4

13

13

32

1148

213

40

9

Pomorskie

12

14

16

39

1295

612

60

27

Śląskie

8

16

23

49

1616

295

75

21

Świętokrzyskie

3

17

20

44

1298

248

40

2

Warmińsko-mazurskie

3

17

20

43

772

312

26

2

Wielkopolskie

2

9

13

35

1368

515

86

22

Zachodniopomorskie

3

13

15

29

1260

309

25

4

Polska

5

14

17

40

1570

384

80

23

Źródło: Raport, PARP, 2006, s. 11.

Przedsiębiorstwa należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw wdrażają więcej innowacji procesowych, czyli usprawnień sposobu wytwarzania, niż
nowych wyrobów (czyli innowacji produktowych).
W latach 2001-2004 przeciętnie 14% małych ﬁrm i 32% średnich wdrożyło
nowe procesy, podczas gdy nowe wyroby wprowadziło na rynek 11% małych i 27%
średnich. Większość innowacji produktowych dotyczyła wyrobów nowych dla
rynku, a nie tylko dla danego przedsiębiorstwa8.
Najwięcej średnich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje produktowe w woj.
opolskim i warmińsko-mazurskim (po 32%), a najmniej w łódzkim (19%). Wśród
małych ﬁrm dominowały przedsiębiorstwa działające w województwach mazowieckim i podlaskim (po 15%), natomiast najsłabiej wypadły małe ﬁrmy zachodniopomorskie i łódzkie (po 7%). W lubuskim tylko 6% przedsiębiorstw wdrożyło
innowacje będącą nowością w skali branży.
Najwięcej usprawnień w zakresie procesów wytwórczych dokonały małe ﬁrmy
z województwa mazowieckiego (20%) oraz średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące
w woj. lubuskim i świętokrzyskim (po 39%). Natomiast najmniej innowacji procesowych wdrożyły małe ﬁrmy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego
(10%) oraz średnie (25%) ﬁrmy z woj. łódzkiego. Wyniki prezentowanych badań
przedstawiono w tabeli 10.
8

Ibidem, s. 20.
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Tabela 10. Innowacje produktowe i procesowe w MŚP w 2004 roku

Wyszczególnienie

Nowe lub ulepszone
wyroby (w %)

Wyroby nowe dla
rynku (w %)

Nowe procesy (w %)

małe

średnie

małe

średnie

małe

średnie

Dolnośląskie

11

27

10

23

14

32

Kujawsko-pomorskie

10

25

8

22

11

29

Lubelskie

10

25

12

23

15

30

Lubuskie

11

28

10

28

15

39

Łódzkie

7

19

6

14

11

25

Małopolskie

9

27

10

22

14

29

Mazowieckie

15

25

14

25

20

36

Opolskie

11

32

9

25

12

35

Podkarpackie

11

29

13

20

16

31

Podlaskie

15

29

12

27

17

33

Pomorskie

7

22

8

21

10

27

Śląskie

11

27

9

22

14

30

Świętokrzyskie

14

30

14

28

18

39

Warmińsko-mazurskie

11

32

9

21

17

31

Wielkopolskie

8

27

11

25

19

38

Zachodniopomorskie

7

25

8

20

10

29

Polska

9

22

11

16

13

22

Źródło: Raport PARP, 2006, s. 21.

Z danych zaprezentowanych powyżej można wywnioskować, że różnice pomiędzy województwami w zakresie innowacji procesowych są znacznie mniejsze
niż w zakresie innowacji produktowych.
Wnioski
Z badań empirycznych i literaturowych zaprezentowanych w niniejszym
opracowaniu wynika, że na przestrzeni lat 2003-2007 znacznie zmienił się proﬁl
inwestycji w sektorze MŚP. W roku 2003 przedsiębiorcy inwestowali przede
wszystkim w informatyzację ﬁrm oraz w stare maszyny i urządzenia produkcyjne.
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INNOWACYJNOŚĆ MAŁOPOLSKIEGO SEKTORA MŚP NA TLE POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW

Natomiast od roku 2005 widać wyraźną zmianę. Przedsiębiorcy wymieniali maszyny i urządzenia ze względu na nową technologię, zwiększali moce produkcyjne,
zaczęli również inwestować w badania i rozwój oraz ochronę środowiska. Interesujący jest fakt, że większość przedsiębiorców widzi potrzebę podjęcia inwestycji
innowacyjnych, głównie ze względu na utrzymanie ich pozycji konkurencyjnej
na rynku unijnym. Z zaprezentowanych badań wynika, że w latach 2005-2007
trzy czwarte inwestycji stanowiły inwestycje o szeroko rozumianym charakterze
innowacyjnym.
Jednak w analizowanym okresie duży odsetek małych i średnich przedsiębiorstw (80% w 2003 roku, 51% w 2004 oraz 42,7% w 2005 roku) nie podjął
żadnych inwestycji. Jako przyczynę niepodjęcia inwestycji przedsiębiorcy ankietowani przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych podawali przede
wszystkim: złą koniunkturę gospodarczą, dużą niestabilność gospodarowania na
rynku polskim, rozumianą jako często zmieniające się przepisy, słaby popyt na
rynku polskim oraz unijnym, a także bariery ograniczające dostęp do zewnętrznych
źródeł kapitału (raporty: PKPP Lewiatan 2005 i PKPP Lewiatan 2006).
Z porównania wyników badań zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu
wynika również, że w Małopolsce, podobnie jak w pozostałych województwach,
ponad połowa przedsiębiorców nie podjęła żadnych inwestycji, jednak przedsiębiorcy działający na terenie Małopolski, którzy realizowali działania inwestycyjne,
stosunkowo wysoko ocenili swoje zaawansowanie technologiczne. Prawie 50%
oceniło je na poziomie przeciętnym, a prawie jedna trzecia na poziomie lidera.
Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego w większym stopniu niż w pozostałych województwach inwestowali w badania rynkowe. Średnio w Polsce ok. 7%
przedsiębiorców z analizowanego sektora inwestowało w B+R, a w Małopolsce
prawie 23%. Ponadto przeszło połowa respondentów znacząco udoskonaliła swoje
produkty i usługi, 47% zwiększyło asortyment produktów lub usług, ponad 40%
weszło na nowe rynki.
Z przedstawionych badań wynika także, że w latach 2002-2004 najbardziej
innowacyjne były małe przedsiębiorstwa działające w Małopolsce i na Śląsku –
po 23%. W grupie średnich przedsiębiorstw najbardziej innowacyjne, w 2004
roku, były podmioty ze Śląska i Lubelszczyzny – odpowiednio 49% i 46% z nich
wdrożyło innowacje.
W latach 2002-2004 przeciętnie 14% małych ﬁrm i 32% średnich zastosowało
nowe procesy, podczas gdy nowe wyroby wdrożyło 11% małych i 27% średnich
przedsiębiorstw. Najwięcej jednak średnich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje
produktowe w woj. świętokrzyskim i mazowieckim (po 32%), zaś najmniej w lu-
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buskim – 19%, a najwięcej innowacji procesowych wdrożyły małe ﬁrmy działające
w Małopolsce (20%), zaś średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w Lubuskiem
i na Śląsku – po 39%.
Jak przedstawiono w niniejszym artykule, przedsiębiorcy z sektora MŚP wykazują coraz większe zrozumienie dla potrzeby inwestycji o charakterze innowacyjnym zarówno technologicznych, jak i procesowych, głównie ze względu na
utrzymanie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

INNOVATIVENESS OF SME SECTOR IN MAŁOPOSKA
ON THE BACKGROUND OF OTHER VOIVODSHIPS

Summary
Since the time when talks about polish accession to European Union started,
innovativeness of polish SME sector became a topic of many discussions. It is
commonly said that innovativeness of enterprises in this sector is low. These
observations induced the author to make an analysis on the topic of polish
enterprises’ investment activities of innovativeness nature, with a special regard to Małopolska. Małopolska is the region which should be conductive to
innovativeness regarding high scientiﬁc potential concentrated in this region.
Hence there is a question whether high supply of innovations is accompanied
by high demand for them from the enterprises’ side?
Translated by Joanna Duda

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Aleksandra Gąsior

FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO PROCESY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNĄ – NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GRUPY
PRZEDSIĘBIORSTW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Wstęp
Jednym ze sposobów na podnoszenie atrakcyjności i poprawy konkurencyjności
jednostek organizacyjnych jest przeprowadzanie fuzji i przejęć (M&A). Okres
transformacji w Polsce to właśnie czas dokonywania takich działań. Przekształcenie gospodarki scentralizowanej w gospodarkę rynkową pozwoliło przedsiębiorstwom państwowym, w drodze restrukturyzacji czy też konsolidacji, podjąć
wyzwanie i przeprowadzić proces fuzji lub przejęcia.
Konkurencyjność można określić jako zdolność przedsiębiorstwa do funkcjonowania w danym sektorze. Wiąże się to z uzyskaniem odpowiednio silnej pozycji
w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Czynniki pozwalające na dokonanie
tego to między innymi1.
– innowacyjność i zaawansowanie technologiczne danego podmiotu gospodarczego,
– sieć kontaktów i kooperantów,
– ceny produktów i usług,
– jakość produktów i usług,
– inwestycje własne oraz możliwość pozyskania kapitału,
– dostępność i sposób ﬁnansowania działalności,
– otoczenie biznesowe (np. pomoc rządu lub samorządu).
1

Zasoby internetowe.
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Pojęcie innowacyjności pojawia się przy kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, budowaniu przedsiębiorczości, i należy podkreślić, że odgrywa istotną rolę
w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej jednostek gospodarczych.
Doświadczenia w ramach realizacji procesów fuzji i przejęć najczęściej są absorbowane z rynku zachodniego. Ostatnie lata obﬁtowały w wiele spektakularnych
fuzji i przejęć, zarówno na naszym rynku, jak i zagranicznym. Tym samym lata
doświadczeń pozwalają, oprócz czystego kopiowania schematów zaczerpniętych
z gospodarki zachodniej, dokonywać oceny poczynań polskich przedsiębiorstw.
Artykuł ma na celu zaprezentowanie poczynań polskich przedsiębiorstw na
rynku krajowym, wykorzystujących procesy fuzji i przejęć do podniesienia swojej
atrakcyjności i poprawy konkurencyjności. Jednakże w całym procesie jest bardzo
dużo elementów składowych, które wspólnie wpływają na poprawę pozycji rynkowej przedsiębiorstw uczestniczących w procesie fuzji lub przejęcia. Tym samym
uwaga zostanie zwrócona głównie na innowacje, które są jednym z elementów
wspierających powodzenie procesów M&A.
1. Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej
Zdaniem W. Janasza 2 procesy innowacyjne to długa ścieżka tworzenia wartości
przedsiębiorstwa. Autor wyróżnia w procesie innowacyjnym dwa stadia. Pierwszy etap to taki, w którym przedsiębiorstwo identyﬁkuje nowych, potencjalnych
klientów, ukryte potrzeby obecnych klientów i nowe rynki. Kolejno projektuje
i kształtuje nowe produkty (usługi), które dają początek poszukiwaniom i zdobywaniu nowych rynków, a także identyﬁkowaniu nowych potrzeb i nabywców.
Wynika z tego, że przedsiębiorstwa realizujące prace badawcze i rozwojowe osiągają silniejszą pozycję konkurencyjną poprzez ciągłe wprowadzanie innowacyjnych
produktów (usług), co jest ważnym elementem łańcucha wartości.
Przemiany zachodzące w gospodarce rynkowej dążą do stworzenia nowej fazy
rozwoju gospodarczego określanej mianem wzrostu gospodarczego pobudzanego przez
innowacje (innovation-led growth). Tym samym ten etap rozwoju gospodarczego jest odpowiedzialny za określone zadania (funkcje) i tworzy przewidziane rezultaty, tj. stwarza
postęp (wzrost wartości podmiotu) – korzyści ekonomiczne, jak i społeczne. Z punktu
widzenia modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa procesy innowacyjne nakreślają
wymagania strukturom organizacyjnym, a także ich systemom zarządzania3.
2

3

Por. W. Janasz, Działalność innowacyjna jako model wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w:
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. nauk. E. Urbańczyk, Kreos,
Szczecin 2005, s. 473.
Ibidem, s. 467-468.

ALEKSANDRA GĄSIOR
FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO PROCESY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ...

Pojęcie innowacyjności pojawia się zarówno przy kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, jak i budowaniu przedsiębiorczości i tym samym nie można pominąć
faktu, że odgrywa istotną rolę w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej jednostek
gospodarczych. Termin konkurencyjność, który można określić jako zdolność
przedsiębiorstwa do funkcjonowania w danym sektorze, przede wszystkim wiąże
się z uzyskaniem odpowiednio silnej pozycji w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
W literaturze możemy spotkać się z różnym podejściem do pojęcia innowacji.
Główny Urząd Statystyczny posługuje się deﬁnicją zaproponowaną przez podręcznik Oslo Manual, gdzie przez innowacyjność rozumie się „zdolność przedsiębiorstw
do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczną umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów
technologicznych lub organizacyjno-technicznych”. Natomiast innowacyjność
gospodarki to zdolność podmiotów gospodarczych do nieustannego poszukiwania
i wykorzystywania w praktyce nowych wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Można przyjąć,
że innowacyjność gospodarki jest wynikową innowacyjności poszczególnych
podmiotów gospodarczych, jakimi są przedsiębiorstwa.
Duże znaczenie dla realizacji powyżej przedstawionych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych ma polityka państwa. Dlatego też warto przedstawić, jak
działalność innowacyjna jest postrzegana przez Sejm.
Sejm mianowicie przyjął ustawę o wspieraniu działalności innowacyjnej4,
która ma regulować formy jej wspierania. Przedsiębiorcom inwestującym w nowe
technologie oferuje m.in. zachęty podatkowe, specjalny kredyt technologiczny,
ulgi i zwolnienia podatkowe, przyspieszoną amortyzację lub rozwiązania organizacyjno-prawne służące racjonalizacji działalności innowacyjnej, a także
poprawie efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na szczeblu krajowym
i regionalnym. Ustawa przewiduje również możliwość tworzenia prywatnych
centrów badawczo-rozwojowych. Ma więc na celu tworzenie określonych bodźców, by wspomagać tych, którzy produkują myśl technologiczną i decydują się
w nią inwestować5.
4

5

Zob. Ustawa z 29 lipca 2005 o wspieraniu działalności innowacyjnej, Dz. U. nr 179, poz.
1484, oraz ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.
W. Janasz, Wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Strategie wzrostu wartości
przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. nauk. E. Urbańczyk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 434, Szczecin 2006, s. 530.
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Zdaniem W. Janasza „innowacyjność to jeden z głównych czynników wzrostu
dobrobytu ekonomicznego krajów. Podmioty gospodarcze, które implementują
innowacje, są bardziej rentowne od tych, które nie ponoszą nakładów na działalność B+R. Wzrost ich dochodów oddziałuje na wzrost zamożności mieszkańców,
prowadzi do zmniejszenia bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy, powstania
nowych produktów (usług) i szeroko rozumianej konsumpcji”6.
2. Zaprezentowanie działalności innowacyjnej na wybranej
grupie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych7
W sektorze telekomunikacyjnym do początku okresu transformacji jedyną
ﬁrmą istniejącą i funkcjonującą na polskim rynku była obecna Telekomunikacja
Polska SA. Przemiany ustrojowe, polityczne i gospodarcze dały możliwość wykazania się inicjatywie prywatnej, która została zachęcona do działania decyzjami
rządowymi zmierzającymi do demonopolizacji sektora telekomunikacyjnego.
Wszczęte w Polsce procedury umożliwiające przyłączenie Polski do Unii Europejskiej wzmogły zainteresowanie inicjatywy prywatnej do zintensyﬁkowania
działalności w sektorze telekomunikacyjnym. Badania objęły dziewięć spółek
telekomunikacyjnych, których działalność odbywa się w sześciu różnych regionach
kraju, w których proces pierwszego przejęcia zakończono w 2003 roku, a drugiego
w 2005 roku, czego rezultatem było utworzenie Grupy Kapitałowej Z. Autorka
zaprezentuje wpływ działań związanych z restrukturyzacją, a dokładnie rzecz
ujmując – z przejęciem (dominacją) przy jednoczesnej polityce innowacyjnej badanych spółek, na ich pozycję na rynku.
2.1. Szkieletowa sieć światłowodowa jako wybrany element
polityki innowacyjnej

Badana Spółka posiada silną, dobrze rozpoznawalną markę na rynku usług
świadczonych przez jednostkę oraz cieszy się dobrą opinią w zakresie obsługi
klienta. Marka Spółki rozwijana była poprzez kampanie reklamowe, promocje
przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu utworzonego działu sprzedaży. Badania, które Spółka zleciła ﬁrmie zewnętrznej, wskazują, że klienci wykazują
6

7

W. Janasz, Działania instytucjonalno-regulacyjne wspierające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, w: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, red. nauk. W. Janasz, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 446, Szczecin 2007, s. 5.
Nazwy spółek nie zostały podane na prośbę zarządu obecnej Grupy Kapitałowej. Badania
objęły lata 2003-2005. Dane zostały zaczerpnięte z Prospektu Emisyjnego Spółki Z.
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wysoką świadomość marki Spółki Z jako dostawcy usług telewizji kablowej,
szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej. Średnia rozpoznawalność marki charakteryzowanej Grupy Kapitałowej jako dostawcy usług
telewizji kablowej wynosi 77%, według badań przeprowadzonych w następujących
miastach: Gorzów Wlkp. (97%), Gdynia (94%), Rzeszów (60%) i Lublin (56%).
Badanie rozpoznawalności marki Spółki Z jako dostawcy usług telefonii stacjonarnej przeprowadzono w marcu 2006 r. w czterech różnych miastach. Wyniki
wskazały, że jej marka jest rozpoznawalna przez średnio 47,5% ankietowanych
w następujących miastach: Gorzów Wlkp. (80%), Gdynia (61%), Rzeszów (25%)
i Lublin (24%). Różnice zaobserwowane w tych czterech miastach wynikają
z różnych terminów wprowadzenia usług telefonicznych, jak również kampanii
reklamowych promujących Spółkę jako operatora telefonii stacjonarnej. Różnice
wynikają również z udziału badanego podmiotu w rynku, który liczony jest jako
liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci Spółki Z do liczby gospodarstw
domowych w zasięgu sieci w danym mieście. Wyrażony w procentach zasięg sieci
w Gdyni jest znacznie większy niż np. w Rzeszowie.
Spółka przeprowadza regularne ankiety i badania. Celem badań jest analiza efektywności i skuteczności pracy jej działu obsługi klienta oraz satysfakcji
klientów w odniesieniu do wszystkich aspektów ich kontaktów ze Spółką. Firma
ma na myśli kontakty rozpoczynające się od pionierskich działań handlowych
i marketingowych, poprzez instalację produktów, a skończywszy na dalszych
koniecznych kontaktach. Zewnętrzne badania zlecone przez Spółkę wskazują, że
klienci doceniają ją za wysoką jakość oferowanych przez nią usług i produktów.
Należy jednak zauważyć, że ze szczególnym naciskiem analizowane są przez
Spółkę motywy, dla których klienci decydują się na zaprzestanie korzystania
z usług, starając się tym samym zminimalizować utratę klientów.
Kadra menedżerska Spółki Z jest zdania, że rozwój jej marki oraz skupienie
się na obsłudze klienta pozwala na sprzedaż dodatkowych produktów i usług
dodanych swoim dotychczasowym klientom, pozyskiwanie nowych klientów
oraz utrzymanie istniejącej bazy klientów. Możliwe jest to dzięki działalności
dwóch telefonicznych centrów obsługi klienta, które zarządzają informacjami
na temat abonentów zgromadzonymi w chwili podpisania umowy, monitorują
instalację produktów w czasie rzeczywistym oraz śledzą i odpowiadają na pytania
abonentów. Ponadto centra zarządzania siecią Spółki zlokalizowane w Gdyni
(sieci kablowe) i Mielcu (sieci PSTN) stale monitorują pracę sieci pod kątem
przerw lub zakłóceń w jej działaniu. W ten sposób Spółka zapewnia klientom
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możliwość nieprzerwanego korzystania z wysokiej jakości usług. W dążeniu do
zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta można wskazać, że za okres sześciu
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 r. średni miesięczny wskaźnik utraty
klientów Spółki wyniósł 0,58%, 1,40% i 0,97% odpowiednio dla usług telewizji
kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej. Jest
to korzystny poziom na tle średnich miesięcznych wskaźników utraty klientów
zanotowanych w analogicznym okresie 2005 r., kiedy wyniosły one odpowiednio
0,72%, 2,06% i 0,95%.
Polska gospodarka stanowi dla Spółki atrakcyjny rynek z wielu względów,
wśród których najważniejsze to:
a) znaczna wielkość i atrakcyjność polskiego rynku;
b) rosnący poziom dochodu rozporządzalnego (średnie wynagrodzenie
w Polsce wzrosło o 3,2%, 4% i 3,9% odpowiednio w latach 2003, 2004
i 2005 i wzrost ten był wyższy niż wskaźnik inﬂacji, który w latach 2003,
2004 i 2005 wyniósł odpowiednio 0,8%, 3,5% i 2,1%);
c) stosunkowo duży i rozproszony rynek telewizji kablowej;
d) znaczny potencjał wzrostu telewizji cyfrowej;
e) szybko rosnący wskaźnik penetracji rynku szerokopasmowego dostępu do
Internetu.
Pozycja na rynku prezentowanej Spółki, jak również możliwości płynące
z rynku doprowadziły do podjęcia długoterminowej strategii polegającej na systematycznych inwestycjach. Realizacja takich postanowień ma na celu ubieganie
się w ministerstwie o umorzenie części zadłużenia, jak również zwiększenie bazy
klientów, a co za tym idzie umocnienie i tak już silnej pozycji na rynku. Wprowadzane innowacje, głównie inwestycje w sieć szkieletową, zwiększają możliwości
w pozyskiwaniu nowych klientów oraz sprzyjają umacnianiu tak wśród obecnych,
jak i nowo pozyskanych, poczucia zaufania czy też lojalności.
Szkielet sieci Spółki Z według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. obejmował
około 2.340 km kabli światłowodowych (z których 1.374 km było własnością
Spółki Z, zaś 966 km – przedmiotem dzierżawy), a także 3.669 km dzierżawionych łączy teletransmisyjnych SDH o wysokiej przepływności. Sieć szkieletowa
łączy większość sieci regionalnych Spółki Z.
Dysponowanie własną siecią szkieletową umożliwia badanemu przedsiębiorstwu:
a) za pomocą własnej infrastruktury – oferowanie usług głosowych większości
klientów, dzięki czemu Spółka Z może znacząco obniżyć koszty połączeń;
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b) dzięki doprowadzaniu sygnału telewizyjnego z jednej stacji do kilku sieci
za pośrednictwem łączy światłowodowych – eliminację części stacji czołowych telewizji kablowych;
c) poprzez centralizację zakupów pasma i połączenie różnych sieci regionalnych przez kilka wybranych punktów styku – optymalizację kosztów dostępu do sieci Internet;
d) optymalne kierowanie ruchem i dalszą redukcją kosztów połączeń telefonicznych poprzez utworzenie 66 punktów styku z innymi operatorami;
e) utworzenie mechanizmów alternatywnego kierowania ruchem w przypadku awarii, co znacząco poprawia jakość świadczonych przez Spółkę Z
usług.
Celem stworzenia ogólnokrajowej szkieletowej sieci światłowodowej było
połączenie lokalnych sieci PSTN, które znajdują się w różnych regionach Polski.
Wobec dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na pasmo wyrażanego przez
klientów Spółki Z pojemność sieci szkieletowej w coraz większym stopniu jest
wykorzystywana na potrzeby transmisji danych.
W szkieletowej sieci światłowodowej przedsiębiorstwo wykorzystuje wiele powszechnie stosowanych na świecie i zgodnych z normami organizacji
telekomunikacyjnych protokołów transmisyjnych. Najważniejszy z nich to
protokół SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Stanowi on bazową warstwę
transportową dla pozostałych protokołów, między innymi protokołu IP, stanowiącego bazę głównie dla usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,
telefonii świadczonej w technologii VoIP i telewizji cyfrowej udostępnianej za
pomocą sieci PSTN.
Protokół SDH zyskał popularność, stając się standardem w sieciach większości
operatorów. Szczególną cechą sieci zbudowanej w oparciu o protokół SDH jest
synchroniczność pracy pozwalająca uzyskać gwarancję jakości transmisji danych.
Sieć ta umożliwia również łatwe zestawianie łączy teletransmisyjnych z sieciami
innych operatorów oraz ich dzierżawę od operatorów innych ogólnokrajowych
i międzynarodowych sieci szkieletowych. Skalowalność protokołu SDH pozwala
Spółce na rozbudowę przepływności jej sieci do wielokrotności 10 Gbps. Zastosowanie protokołu SDH, a także ilość punktów styku z sieciami światłowodowymi
innych operatorów (jaką dysponuje badany podmiot) daje możliwość elastycznego
wyboru operatora dzierżawionych łączy teletransmisyjnych. Pozwala to Spółce
Z uzyskiwać niższe koszty i zapewniać większą niezawodność sieci.
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Większa część sieci szkieletowej badanej Grupy Przedsiębiorstw działa w tzw.
strukturze pierścieniowej. Umożliwia to automatyczne kierowanie ruchu na alternatywne trasy w wypadku awarii systemu, co podnosi poziom niezawodności
świadczenia usług. Spośród 90 miast i miejscowości objętych siecią telewizji
kablowej Spółki Z, 50 jest przyłączonych do sieci szkieletowej za pośrednictwem urządzeń teletransmisyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach stacji
czołowych, pełniących zarazem funkcję głównych centrów dystrybucji sygnału
telewizji kablowej. Tym samym stacje czołowe stanowią zarazem punkty styku
pomiędzy siecią szkieletową a sieciami dostępowymi.
Routery protokołu IP, umieszczone we wspomnianych 50 miejscowościach,
stanowią zasadniczy element sieci pakietowej badanego podmiotu. Wykorzystywana jest ta sieć na potrzeby transmisji danych i ruchu głosowego przesyłanego
w technologii pakietowej. Umieszczenie routerów IP w głównych węzłach sieci
szkieletowej pozwala również na automatyczne kierowanie ruchu alternatywną
drogą w przypadku awarii.
Sygnał analogowej telewizji kablowej może być przesyłany z odległych stacji
czołowych własną światłowodową siecią szkieletową, a następnie rozprowadzany
w sieciach dostępowych. Możliwość przesyłania sygnału z odległych stacji czołowych pozwala Grupie Kapitałowej redukować liczbę (i koszty) stacji czołowych
w sieciach podłączanych do szkieletu światłowodowego.
Własna sieć szkieletowa wykorzystywana jest również do transportu sygnału
telewizji cyfrowej. Obecnie taka transmisja jest realizowana na potrzeby usługi
cyfrowej telewizji w sieciach PSTN. Takie rozwiązanie pozwala na to, by jedna
cyfrowa stacja czołowa w Gdyni stanowiła źródło sygnału dla wszystkich usług
cyfrowej telewizji i stanowiła źródło sygnału dla innych stacji czołowych po
uzyskaniu możliwości dołączenia tychże stacji czołowych do sieci szkieletowej.
Specyﬁka transmisji cyfrowej opartej na technologii SDH uniezależnia jakość
transmitowanego sygnału od odległości, na jaką jest on przesyłany.
Prezentowana Spółka posiada pokaźną bazę klientów, którym może oferować
sprzedaż krzyżową innych usług i produktów, w tym usługi potrójnej. Oprócz
usług telewizji kablowej Spółka posiada także znaczną liczbę abonentów korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej.
Posiadaną obszerną bazę klientów Spółka uważa za kluczowy atut. Spółka jest
w stanie zaoferować swoim abonentom 17 różnych pakietów usług, w tym szereg
zintegrowanych pakietów obejmujących telewizję kablową, szerokopasmowy
dostęp do Internetu oraz telefonię stacjonarną, znanych jako usługa potrójna.
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Usługi pakietowe, a zwłaszcza usługa potrójna, intensywnie zwiększają średnie przychody Spółki na unikalnego użytkownika, co daje jej znaczną przewagę
konkurencyjną w pozyskiwaniu nowych klientów. Koszty oferowania usług pakietowych są zdecydowanie niższe. Przyczyną są wydatki związane z dotarciem
do klienta z ofertą oraz fakturowaniem usług, które ponoszone są dzięki temu
tylko raz. Spółka jest przekonana, że świadczenie usług pakietowych, a w szczególności usługi potrójnej, pomaga zwiększyć lojalność klientów, a także zmniejszyć
wskaźnik utraty klientów oraz koszty związane z utrzymaniem istniejących abonentów. Spółka jest nawet w stanie pozyskiwać dotychczasowych klientów TP
S.A. i innych operatorów telefonii stacjonarnej.
Oprócz usług pakietowych oraz ofert usługi potrójnej, jak już wspomniano,
Spółka zamierza oferować swoim dotychczasowym klientom sprzedaż krzyżową nowych produktów i usług, nad którymi prowadzone są prace rozwojowe.
Przyjmuje się, że w skład oferty będzie również wchodzić to, co Spółka może
opracować w przyszłości, m.in.:
– telewizja cyfrowa dostarczana odbiorcom łączami kablowymi, w tym usługa
„wideo na żądanie”,
– telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV,
– szerokopasmowy dostęp do Internetu za pośrednictwem technologii WiMAX lub telefonu komórkowego (poprzez sprzedaż usług istniejących
operatorów sieci komórkowych pod marką Spółki Z w ramach rozszerzonych pakietów usług zintegrowanych Spółki).
W celu przybliżenia wizualnego, o jak potężnym przedsięwzięciu jest mowa,
opracowana została mapa, na której zaprezentowana jest sieć szkieletowa charakteryzowanej Spółki Z. Przedstawia ona rozmieszczenie szkieletowej sieci
światłowodowej, głównych stacji komutacyjnych oraz węzłów transmisyjnych
według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.
W wyniku połączenia gałęzi telewizji kablowej oraz telekomunikacyjnej
przedsiębiorstwo bardzo wzmocniło swoją pozycję na rynku. Jednym z pierwszych atutów Grupy Kapitałowej Z jest fakt, że Spółka prezentuje się jako jeden
z największych operatorów telewizji kablowej w Polsce.
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Rys. 1. Mapa przedstawiająca rozmieszczenie szkieletowej sieci światłowodowej,
głównych stacji komutacyjnych oraz węzłów transmisyjnych
wg stanu na 30.06.2006 r.

Źródło: Prospekt Emisyjny Spółki Z.

Podsumowanie
Z przedstawionej polityki Spółki widać, że mocną stroną Spółki Z jest dysponowanie na dzień dzisiejszy rozległą siecią ogólnokrajową. Należy jednak podkreślić, że było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki przeprowadzonym przejęciom
i w efekcie końcowemu zawiązaniu Grupy Kapitałowej. Wykorzystane zostały
sieci poszczególnych mniejszych spółek, które na dzień dzisiejszy stanowią ogólnokrajową sieć szkieletową.
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Obecnie sieć stanowi zintegrowaną ogólnokrajową strukturę umożliwiającą
świadczenie takiego samego zestawu usług dla większości klientów Spółki Z.
Niezależnie od technologii stosowanej w sieci dostępowej w ramach własnej sieci
Spółka wyszczególniła trzy podstawowe segmenty:
1. Sieć szkieletową opartą na światłowodowych systemach teletransmisyjnych.
2. Infrastrukturę komutacyjną służącą zestawianiu połączeń głosowych i pakietowych (na potrzeby transmisji danych).
3. Sieci dostępowe oparte w większości na technologii HFC i skrętki miedzianej. Sieć szkieletowa zapewnia łączność pomiędzy sieciami regionalnymi przedstawianej Spółki.
Wykorzystanie procesów fuzji i przejęć, jak również nastawienie się na przedsiębiorstwo innowacyjne w badanej jednostce organizacyjnej dało wymierny efekt w postaci wprowadzenia Spółki Z na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

MERGERS AND ACQUISITIONS AS PROCESSES
SUPPORTING MANAGEMENT OF INNOVATIONS

Summary
The paper’s aim is to present Polish companies activity on a country market
used processes of M&A to increasing its attractiveness and competitiveness.
Nevertheless, there are lot of factors that inﬂuence market position of the
companies involved in M&A processes. The paper stress mostly innovations
as an element supporting realizations of the processes.
Translated by Aleksandra Gąsior
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ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KSZTAŁTOWANIU
WARUNKÓW INWESTYCYJNYCH GMIN WIEJSKICH

Wprowadzenie
W ostatnich latach bardzo popularna stała się idea rozwoju, która zakłada
jednolity i podobny rozwój wszystkich obszarów Polski. Należy jednak pamiętać,
że rozwój związany jest z przedsiębiorczością, kreatywnością oraz skłonnością do
ryzyka osób sprawujących władzę w imieniu mieszkańców przy odpowiednim
wykorzystaniu szeregu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływających
na rozwój obszarów wiejskich oraz ukazanie dysproporcji w uzyskiwanych dochodach pomiędzy gminami wiejskimi w Wielkopolsce oraz ich skłonnością
inwestycyjną.
1. Zadania samorządu terytorialnego
Zmiany systemowe i gospodarcze zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a spotęgowane procesem akcesji Polski do Unii Europejskiej,
wymuszają na jednostkach samorządu terytorialnego działania w warunkach
konkurencji, przystosowywania się do turbulentnego otoczenia, a także dążenia
do ustawicznego rozwoju. Poprzez rozwój ten rozumiemy długofalowy proces
przemian o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Ilościowy oznacza wzrost ilości inwestycji, przedsiębiorstw, spadek bezrobocia, wstrzymanie
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migracji ludności. Jakościowy natomiast związany jest z poprawą warunków
życia i wzrostem zadowolenia mieszkańców. Chcąc sprostać stawianym wymaganiom, samorządy dążą do zajęcia wysokiej pozycji konkurencyjnej, która najczęściej przejawiać się będzie w atrakcyjności danego terenu dla różnego rodzaju
inwestorów. Miernikiem natomiast, w zależności od przyjętej strategii, będzie
ilość przedsiębiorstw w gminie, stopa bezrobocia, przyrost ludności czy wzrost
w branży budownictwa jednorodzinnego. Podstawą zatem działania samorządu
terytorialnego powinno być opracowanie koncepcji systemowej, polegającej na
wyznaczeniu długofalowych celów oraz sposobów ich realizacji. Samorządy zatem
muszą określić posiadane zasoby oraz niezbędne środki, które zapewnią elastyczny
sposób reagowania na wymagania rynku i mieszkańców.
Wzrost znaczenia samorządu terytorialnego1 związany jest z reformą władzy,
która została przeprowadzona pod koniec XX wieku. Wprowadziła ona trójstopniowy podział terytorialny, na który składają się województwa, powiaty i gminy, przy
czym gmina jest podstawową jednostką administracyjną państwa 2. Idea podziału
polegała na delegacji uprawnień stopnia centralnego na szczebel lokalny i regionalny. Zadaniem nowej struktury, która opiera się na ramach przestrzennych, jest
z kolei przejęcie przez samorządy odpowiedzialności za politykę lokalną i regionalną oraz odpowiednie i prawidłowe zarządzanie powierzonym majątkiem.
Poprzez samorząd rozumie się administrację mającą określone zadania własne,
wykonywane na własny rachunek i na własną odpowiedzialność3. Zadania, które
postawiono przed wyodrębnionym organem, podzielono na sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
oraz na zadania zlecone, które mogą być przekazywane w drodze ustawowej,
bądź porozumienia między organem administracji rządowej a właściwą jednostką
samorządową4. W ramach udzielonych uprawnień wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego działają niezależnie od siebie. Jednak w celu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju mogą zawierać różnego rodzaju porozumienia i układy dla
wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych5. Rozwój lokalny
1
2
3
4

5

Zob. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 5-6.
Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Roz. VII, art. 164, p. 1.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. nr 16, poz. 95.
Zob. M. Szypliński, Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
„Dom Organizatora”, Toruń 2004, s. 21.
J. Adamiak, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Tonik,
Toruń 2001, s. 54.
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i regionalny6 jest jednym z podstawowych zadań stawianych przed samorządem
terytorialnym. Poprzez rozwój ten rozumie się „(...) działania podejmowane z woli
lokalnych aktorów (takich jak samorządy, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i inne), na podstawie reﬂeksji dotyczącej waloryzacji miejscowych zasobów,
uwzględniającej specyﬁkę terytorialną. (...) Rozwój lokalny to oddolny sposób
generowania dynamiki rozwoju, wykorzystujący cały wewnętrzny potencjał rozwojowy w różnej skali przestrzennej (...) obejmującej zbiorowości terytorialne
charakteryzujące się pewną spójnością”7.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym stanowi, że
mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Gmina jest
zatem podstawą samorządności terytorialnej8, wyposażoną w mienie komunalne,
które nabywa w drodze ustawy, przekazania, prowadzenia własnej działalności
gospodarczej oraz innych czynności prawnych. Posiadane mienie oraz środki
ﬁnansowe realizowane z dochodów budżetowych służą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy9. W szczególności
do zadań tych zalicza się utrzymanie infrastruktury technicznej gminy, ochronę
środowiska, zabezpieczenie ładu i porządku przestrzennego, usuwanie i oczyszczanie ścieków, transport komunalny, bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie szeroko
rozumianych potrzeb społecznych10. Zadania własne należą do zadań obligatoryjnych. Gmina zatem nie może zrezygnować z ich wykonania. Samorząd jednak
w ramach swoich kompetencji może niektóre zadania uznać za priorytety, które
będą dyktowały kierunki rozwoju, na które będą przekazywane środki i wokół
których skupiać się będzie uwaga lokalnej społeczności. W literaturze podkreśla
się, że „(...) wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter zadań
publicznych, w tym znaczeniu, że służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społeczności lokalnych, jak i ogólnopaństwowych”. Zadania, które wyznacza sobie
lokalna władza, mogą przybierać charakter wąski, w przypadku skupienia się na
6

7

8

9
10

Rozwój lokalny i regionalny jest różnie deﬁniowany, zob. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, pod redakcją A. Zalewskiego, Wydawnictwo SGH w Warszawie,
Warszawa 2005, s. 88.
I. Pietrzak, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 32.
Zob. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, pod redakcją Z. Niewiadomskiego, Branta,
Bydgoszcz–Warszawa 2001, s. 51.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, art. 7, p. 1.
Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 2000,
s. 156.
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realizacji potrzeb lokalnych, jak i szeroki, ujmujący cały wachlarz potrzeb, w tym
również pośrednich, takich jak konieczność kontaktów regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych11. Wykonanie postawionych celów, a zwłaszcza
poziom ich realizacji, zakres i metody osiągania przyczyniają się do powstania
pewnych standardów życia, które mogą być różne nawet w obrębie sąsiadujących
gmin. Przyczynia się to do migracji części społeczności, najczęściej charakteryzującej się ponadprzeciętnym wykształceniem i wyższym poziomem zamożności, do
bardziej atrakcyjnych obszarów. Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenie, samorząd terytorialny powinien skupiać się na doborze odpowiedniego zestawu zadań
priorytetowych, które wzmocnią pozycję konkurencyjną gminy w stosunku do
terenów graniczących, przyczynią się do wzrostu atrakcyjności, a w konsekwencji
do napływu inwestycji zarówno przemysłowych, jak i prywatnych.
2. Warunki i czynniki rozwoju gmin wiejskich
Każda gmina posiada określony potencjał rozwojowy, który przy prawidłowym wykorzystaniu może przyczynić się do wzrostu jej znaczenia oraz wzrostu
dobrobytu i ogólnych warunków życia. Oprócz pozytywnego zestawu cech istnieje szeroki zakres czynników stagnacyjnych, które stanowią swoiste zagrożenie
rozwojowe. Zagrożenia te dotyczą przede wszystkim gmin wiejskich, które nie
posiadają na swoim terytorium miasta, ze względu na znacznie mniejszy potencjał
ekonomiczno-społeczny. Stosując europejskie kryteria wyodrębniania obszarów,
stwierdza się, że ponad 90% powierzchni kraju stanowią tereny wiejskie. W ich
ramach można zidentyﬁkować12:
a) obszary ekonomicznie zintegrowane, zlokalizowane wokół ośrodków
miejskich, o dużym potencjale rozwojowym, dużych możliwościach pozyskiwania inwestycji zewnętrznych, wzroście ludności, które stanowią
około 20% obszaru;
b) pośrednie obszary wiejskie, na których dominuje rozwój gospodarki rolnej
w zakresie uprawy, sadownictwa i hodowli, o małym potencjale ekonomicznym i małych możliwościach dynamicznego rozwoju, tereny te stanowią około 60% obszaru;
c) obszary peryferyjne, podlegające stagnacji, o gospodarce regresyjnej, słabo
zaludnione, o ujemnym saldzie migracji, obejmujące około 20% obszaru.
11
12

Samorząd terytorialny..., op. cit., s. 53.
Rolnictwo i wieś – wyzwania regionalne i integracyjne, pod red. J. Szomburga, Polska Regionów nr 19, Warszawa 2000, s. 44.
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Samorząd terytorialny, wyznaczając główne kierunki rozwoju obszaru wiejskiego, służące określonym celom związanym ze wzrostem pozycji konkurencyjnej,
wykorzystuje szereg czynników, które przyjmują charakter13:
a) czynników lokalizacyjnych, związanych z geograﬁcznym ulokowaniem:
w obszarze bezpośredniego oddziaływania miast i metropolii o znacznym
potencjale ekonomicznym, w obszarach o dużych walorach turystycznokrajobrazowych czy zlokalizowanych przy głównych arteriach komunikacyjnych;
b) czynników użytkowych, wytworzonych przez naturę, w których skład zalicza się bogactwa mineralne, jakość i ilość wód, klimat, ukształtowanie
powierzchni, potencjał i zróżnicowanie terenów leśnych;
c) czynników użytkowych, które powstały na skutek bezpośredniej interwencji człowieka, w których skład wchodzą zakłady produkcyjne, szeroko
rozumiana infrastruktura społeczno-techniczna, jej jakość i możliwości
wykorzystania;
d) czynników związanych z kapitałem ludzkim, jego strukturą i podziałem na
ludność w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym14 i przedprodukcyjnym,
możliwościami kształtowania i oddziaływania na ludność przedprodukcyjną
w zakresie pożądanych kierunków i możliwości edukacji, z poziomem kwaliﬁkacji siły roboczej, wydajnością, tradycjami dobrej i solidnej pracy;
e) czynników instytucjonalnych, zajmujących się promocją i rozwojem danego terytorium, do których zalicza się tak zwane otoczenie biznesowe,
ilość banków, urzędów, instytucji wspierających biznes;
f ) czynników związanych z lokalną społecznością, w tym kulturą i tradycją
gospodarczą danego obszaru, poziomem konsumpcji i inwestycji, skłonnością do ryzyka, poziomem bezpieczeństwa socjalnego, osiągnięciami gospodarcze danego terenu;
g) czynników związanych z atrakcyjnością obszaru, w których skład wchodzi
tradycja mieszkaniowa, wygląd i porządek w miejscowościach, na ulicach
i wokół zabudowań, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura umożliwiająca realizację zróżnicowanych potrzeb w zakresie turystyki, wypoczynku,
rozrywki, poziom zabezpieczeń ekologicznych i skażenie środowiska;
13

14

Zob. L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, pod red. W. Maika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 10.
Ludność w wieku poprodukcyjnym jest zazwyczaj uważana za czynnik niesprzyjający rozwojowi regionalnemu, zob. Rolnictwo i wieś..., op. cit., s. 48.
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h) czynników związanych z poziomem i możliwościami pozyskiwania środków
ﬁnansowych, których źródłem najczęściej są dochody budżetowe własne,
w których skład wchodzą15: wpływy z podatków (rolnego, od nieruchomości,
leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób ﬁzycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od
posiadania psów), wpływy z opłat (opłaty skarbowe, opłaty eksploatacyjne,
opłaty lokalne np. targowa czy klimatyczna), dochody uzyskiwane z tytułu
kar i odsetek, dochody z majątku gminy (np. dochód ze sprzedaży nieruchomości, różnego rodzaju czynsze czy odsetki od wkładów kapitałowych);
i) czynników związanych z poziomem inwestycji, a więc tak zwaną skłonnością inwestycyjną gminy, stanem inwestycji, ich jakością i ilością.
Oprócz wskazanych czynników do bardzo istotnych elementów rozwoju lokalnego zalicza się także16:
a) istnienie skutecznego przywództwa inspirującego decydentów, zdolnego
do zmobilizowania członków zbiorowości lokalnej;
b) szerokie współuczestnictwo wszystkich kategorii ludności w podejmowanych działaniach;
c) zdeﬁniowanie jasnych zasad kierunkowych oraz precyzję oceny celów
przed ich ostatecznym przyjęciem;
d) zaufanie oraz współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne;
e) wyczulenie na tożsamość kulturową i strukturę społeczno-polityczną regionu;
f ) uwzględnienie potrzeb ciągłego „dostrajania” działań do ewoluującego
otoczenia i nowych zmian strukturalnych.
Samorząd terytorialny każdej gminy powinien dokonać analizy powyższych
czynników oraz dokonać klasyﬁkacji celów i kierunków przyszłych działań.
W oparciu o uzyskany zestaw korzyści i zagrożeń można dokonać wyboru drogi
własnego rozwoju, który może przybrać charakter:
a) rozwoju przemysłu i usług poprzez stwarzanie warunków dla inwestorów
zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, rozbudowę infrastruktury technicznej, tworzenie odpowiednich przepisów prawnych, wyznaczanie terenów aktywizacyjnych i pomoc przy wyborze lokalizacji;
15

16

Zob. J. Czempas, Znaczenie podatku od nieruchomości w budżetach gminy w latach 19921997, w: Inwestycje i nieruchomości, procedury decyzyjne, ﬁnansowanie, ryzyko, praca naukowa pod red. K. Dziworskiej i E. Ostrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2000, s. 343.
I. Pietrzak, Polityka regionalna..., op. cit., s. 33.
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b) rozwoju budownictwa jednorodzinnego, poprzez tworzenie odpowiednich
planów zagospodarowania przestrzennego, obejmującego warunki geograﬁczne, demograﬁczne, społeczne i ekologiczne, możliwości oraz warunki
rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej itp.;
c) rozwoju usług turystycznych w oparciu o posiadany zestaw walorów naturalnych, w których skład wchodzą jeziora, rzeki i inne zbiorniki wodne,
lasy, góry, miejsca kultu, zabytki architektury i przyrody;
d) stwarzania warunków dla rozwoju agroturystyki, poprzez odpowiednią
współpracę władz gminy z mieszkańcami, budowę odpowiedniego systemu zachęt ﬁnansowych, począwszy od dotacji na uruchomienie przedsiębiorstwa, a kończąc na zwolnieniach podatkowych;
e) rozwoju rolnictwa zarówno w zakresie hodowli, jak i upraw, rozwój ten
może przybierać charakter specjalistyczny lub ogólny;
f ) rozwoju w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów naturalnych, poprzez tworzenie kompleksowych opracowań ich użytkowania, zwłaszcza
w przypadku źródeł odnawialnych czy nadmiernej i rabunkowej ich eksploatacji.
3. Kierunki rozwoju wybranych gmin wielkopolskich
W Wielkopolsce jest zlokalizowanych 117 gmin wielskich, których dochody
budżetowe są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony istnieją gminy o dochodach
znacznie przewyższających średnią krajową, z drugiej natomiast egzystują obszary
o niewielkim potencjale rozwoju ekonomicznego. Gminą, która charakteryzuje
się największym dochodem budżetowym, jest Tarnowo Podgórne, które dzięki
jasnym priorytetom, konsekwentnej realizacji i dużemu zaangażowaniu lokalnego
samorządu od połowy lat dziewięćdziesiątych jest w czołówce najlepiej rozwiniętych gmin wiejskich w Polsce.
Kierunki rozwoju gmin wiejskich charakteryzujących się największym poziomem dochodu budżetowego własnego związane są z czynnikami lokalizacyjnymi
oraz posiadanymi zasobami naturalnymi. Wokół stolicy Wielkopolski rozmieszczonych jest sześć gmin: Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Czerwonak, Komorniki,
Dopiewo i Rokietnica. Gminy te mogą korzystać z szerokiej infrastruktury społeczno-gospodarczej pobliskiego miasta bez konieczności partycypacji w kosztach
jego utrzymania. Do typowych udogodnień o znaczącym wpływie na rozwój
można zaliczyć: banki, urzędy, dworzec kolejowy, szpitale, uczelnie, teatry, muzea,
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szkoły wyższe, lotnisko, Międzynarodowe Targi Poznańskie itp. Dodatkowym
atutem są drogi szybkiego ruchu wraz z autostradą łączącą poszczególne miejscowości z centrum miasta.
Tabela 1. Gminy Wielkopolski o największym dochodzie budżetowym własnym
w 2006 roku

Dochód budżetowy

Procent w stosunku do najlepszej
gminy

Tarnowo Podgórne

65 718 906

100.00%

2.

Suchy Las

59 156 935

90,01%

3.

Czerwonak

37 704 547

57,37%

4.

Komorniki

25 571 218

38,90%

5.

Dopiewo

20 435 105

31,09%

6.

Kazimierz Biskupi

15 336 195

23,33%

7.

Kościan

14 803 674

22,52%

8.

Przykona

12 863 034

19,57%

9.

Rokietnica

12 213 877

18,58%

11 342 167

17,25%

Lp.

Gmina wiejska

1.

10. Ostrów Wielkopolski

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Poznaniu,
Województwo Wielkopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Poznań 2007.

Każda z gmin w procesie stymulacji rozwoju wybrała określone priorytety,
które konsekwentnie są realizowane do dnia dzisiejszego. Realizację ich zapewnia
odpowiednie kształtowanie wydatków inwestycyjnych. W ramach priorytetów
dominują trzy kierunki: rozwój budownictwa mieszkaniowego zarówno indywidualnego, jak i deweloperskiego, stwarzanie warunków dla inwestorów w zakresie
budowy przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych oraz stwarzanie komfortowych
warunków dla mieszkańców.
Realizacji pierwszego i drugiego kierunku towarzyszy szeroko zakrojony
zakres prac dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, przy współudziale lokalnej społeczności, która poprzez opinie,
postulaty i zastrzeżenia w sposób aktywny współuczestniczyła w wyznaczaniu
terenów inwestycyjnych.
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Tabela 2. Wydatki inwestycyjne gmin o najwyższym dochodzie budżetowym własnym
w 2006 roku

Wydatki
inwestycyjne
w 2006 roku

Wydatki
inwestycyjne za
lata 2004-2006

Liczba
mieszkańców

Wydatki
inwestycyjne na
jednego mieszkańca
w latach 2004-2006

Lp.

Gmina

1.

Tarnowo
Podgórne

23 681 083

75 930 467

18 967

4 003

2.

Suchy Las

41 672 035

76 240 007

13 461

5 664

3.

Czerwonak

12 509 032

29 409 111

23 908

1 230

4.

Komorniki

12 889 843

32 420 302

14 765

2 196

5.

Dopiewo

9 164 523

26 522 052

14 351

1 848

6.

Kazimierz
Biskupi

1 836 823

19 379 650

10 535

1 839

7.

Kościan

7 741 304

19 075 914

15 069

1 266

8.

Przykona

4 632 915

12 839 280

4 171

3 078

9.

Rokietnica

2 005 716

11 515 102

9 681

1 189

10.

Ostrów
Wielkopolski

6 241 695

13 125 162

17 979

730

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Poznaniu,
Województwo Wielkopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Poznań 2007.

Podejmując decyzję o przeznaczeniu określonych terenów pod aktywizację
gospodarczą niektóre gminy dodatkowo oferują szereg korzyści związanych ze
zwolnieniami od podatku od nieruchomości, od przedsiębiorców. Stosowanie tego
instrumentu jest związane z chęcią wspierania rozwoju przedsiębiorczości i wzrostem inwestycji przemysłowo-usługowych. W jego ramach poszczególne gminy
oferują wprowadzenie daleko idących ulg podatkowych, zwalniając z podatków od
nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej. Oferta ta najczęściej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą na terenie danej gminy po raz pierwszy. Gminy oferują
zwolnienia przeciętnie na okres od 2 do 7 lat w zależności od rodzaju prowadzonej
działalności oraz od liczby osób zatrudnionych. Należy zaznaczyć, że oferta zwolnień podatkowych skierowana jest również do przedsiębiorstw funkcjonujących
na terenie gminy, które podejmują inwestycje w kierunku budowy, rozbudowy lub
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przystosowania nieruchomości do celów usługowych, handlowych, produkcyjnych,
o ile wiąże się to z tworzeniem nowych miejsc pracy.
W ramach działalności na rzecz wzrostu liczby mieszkańców gminy przeznaczają atrakcyjne tereny w poszczególnych sołectwach na rozwój budownictwa
mieszkaniowego, partycypują również w kosztach związanych z uzbrojeniem
w infrastrukturę techniczną oraz budową dróg dojazdowych. Potencjalni beneﬁcjenci korzystają z uproszczonej procedury związanej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem pozwoleń. Szczególną korzyścią dla nowych mieszkańców
jest znacznie niższy koszt nabycia działki inwestycyjnej mimo jego znacznego
wzrostu w ostatnich latach.
Oprócz działalności skierowanej na zewnątrz gminy podejmują szereg działań
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. W ramach tego obszaru inwestuje
się w rozwój dotychczasowej infrastruktury, tworząc boiska, pływalnie, tereny
rekreacyjne, budując ścieżki rowerowe oraz wspomagając oświatę poprzez zakup
pomocy naukowych i organizację imprez kulturalno oświatowych.
Tabela 3. Gminy Wielkopolski o najmniejszym dochodzie budżetowym własnym
w 2006 roku

Dochód budżetowy

Procent w stosunku
do najlepszej gminy

Tarnowo Podgórne

65 718 906

100,00%

108.

Kawęczyn

1 914 079

2,91%

109.

Grodziec

1 837 784

2,79%

110.

Dominowo

1 800 671

2,74%

111.

Wijewo

1 775 564

2,70%

112.

Czermin

1 741 959

2,65%

113.

Chodów

1 737 324

2,64%

114.

Gizałki

1 686 693

2,56%

115.

Olszówka

1 576 936

2,39%

116.

Chocz

1 575 390

2,39%

117.

Czajków

1 163 736

1,77%

Lp.
1.

Gmina wiejska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Poznaniu,
Województwo Wielkopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Poznań 2007.
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Gminy prezentowane w tabeli 1 posiadają znaczne dochody budżetowe własne,
które są podstawą inwestycji, np. w Tarnowie Podgórnym w 2006 roku osiągnęły
one przeszło 65 milionów złotych. Z drugiej strony jednak istnieje szereg gmin,
których dochody budżetowe własne kształtują się na bardzo niskim poziomie.
Zakres ich dochodów kształtuje się na poziomie poniżej dwóch milionów złotych,
co stanowi około 2,5% dochodu Tarnowa Podgórnego.
Tabela 4. Wydatki inwestycyjne gmin o najniższym dochodzie budżetowym własnym
w 2006 roku

Wydatki
inwestycyjne
w 2006 roku

Wydatki
inwestycyjne za
lata 2004-2006

Liczba
mieszkańców

Wydatki
inwestycyjne na
jednego mieszkańca
w latach 2004-2006

Lp.

Gmina

108.

Kawęczyn

806 838

2 305 235

5 291

436

109.

Grodziec

1 819 283

5 792 632

5 237

1 106

110.

Dominowo

165 546

320 808

2 847

113

111.

Wijewo

1 579 912

3 064 713

3 490

878

112.

Czermin

2 272 672

4 595 865

4 817

954

113.

Chodów

1 737 309

4 834 948

3 421

1 412

114.

Gizałki

1 291 392

3 766 962

4 630

813

115.

Olszówka

1 553 189

7 997 402

4 731

1 690

116.

Chocz

936 351

2 632 539

4 795

549

117.

Czajków

734 360

1 116 720

2 580

432

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Poznaniu,
Województwo Wielkopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Poznań 2007.

Gminy o najniższych dochodach budżetowych własnych charakteryzują się
jednocześnie bardzo niskim poziomem skłonności inwestycyjnych. Nie wyznaczając sobie strategicznych celów rozwojowych, podlegają powolnej stagnacji, przejawiającej się zarówno brakiem wzrostu inwestycji zewnętrznych, jak i odpływem
znacznego potencjału ludności o wysokich kwaliﬁkacjach i ponadprzeciętnych
dochodach. Szczególne zagrożenie związane jest z dynamicznie postępującymi
procesami starzenia się społeczeństwa takich gmin. Ludność przedprodukcyjna
emigruje bowiem zarówno poza granice kraju, jak i do dużych miast metropoli-
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tarnych, gdzie po ukończeniu nauki zasila lokalny rynek pracy. Migracja ludności,
brak inwestycji, a tym samym brak perspektyw na godne życie może doprowadzić
w niedalekiej przyszłości do wyludnienia dużych połaci obszarów wiejskich, których rewitalizacja będzie kosztowna i mało efektywna.
Zakończenie
Rozwój gmin wiejskich w Wielkopolsce jest bardzo zróżnicowany. Obok
doskonale rozwiniętych obszarów, o dużych możliwościach absorpcji kapitału
inwestycyjnego, istnieje sporo terenów o znacznym zacofaniu, które przejawia
się w braku infrastruktury, niskim poziomie dróg, a przede wszystkim w bardzo
złych warunkach życia. Czynnikiem, który ma największy wpływ na rozwój, jest
dochód budżetowy własny, który pozwala na podejmowanie szeregu inwestycji
w gminach, które go osiągają w odpowiedniej wysokości, lub ich niedostatek
w gminach o niskich dochodach. Należy również zaznaczyć, że inwestycje podejmowane w gminach przyczyniają się do wzrostu dochodu budżetowego, który
z kolei jest podstawą inwestycji. Wywołuje to wzrost dysproporcji w rozwoju
pomiędzy gminami, które często korzystają z podobnych czynników i warunków
determinujących ten rozwój.

ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN CREATION OF INVESTMENT
CONDITIONS IN RURAL COMMUNES
Summary
The development idea, assuming uniform and similar development of all areas in Poland, became very popular over recent years. However, it should be
underlined that development is connected with entrepreneurship, creativity
and tendency to take a risk by people in charge on behalf of inhabitants, applying a range of both internal and external factors. This paper presents the
fundamental factors inﬂuencing the rural area development, the disproportion in incomes between rural communes in Wielkopolska region and their
investment tendency.
Translated by Czesław Glinkowski
and Dariusz Nowak
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ZARZĄDZANIE PROCESEM INNOWACYJNYM NA PRZYKŁADZIE
PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Wprowadzenie
W świecie biznesu i wielkich korporacji następuje dziś wiele przemian organizacyjnych i strukturalnych. Przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na wciąż
zmieniające się potrzeby rynku w sposób sprawny i skuteczny. By osiągnąć znaczną
przewagę konkurencyjną, wiele ﬁrm ukierunkowanych jest na wprowadzanie nowych form i metod zarządzania. Takie ulepszenie działalności przedsiębiorstwa
wymaga wdrożenia nowoczesnych technologii, specjalistycznego oprogramowania, nowych materiałów a także wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy
oraz częstych zmian organizacyjnych. Każde przedsiębiorstwo, które pragnie
rozwijać się w sposób efektywny i dynamiczny, potrzebuje nie tylko zmian, ale
przede wszystkim innowacji w formie nowych produktów, nowych technologii,
nowych systemów organizacji i zarządzania itp. Dzięki wprowadzanym zmianom
polegającym na szeroko rozumianym procesie wdrażania innowacji możliwe jest
wytwarzanie nowych, udoskonalonych produktów bądź usług o bardzo wysokiej
jakości. Artykuł porusza wybrane problemy związane z zarządzaniem innowacjami
oraz ukazuje przykład praktycznego odniesienia tej problematyki do przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej.
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1. Istota innowacji
Innowacje w literaturze przedmiotu są zagadnieniem szeroko prezentowanym
przez wielu badaczy1. Autorem jednego z najszerzej prezentowanych określeń innowacji jest J.A. Schumpeter. Badacz ten rozumie innowacje jako: wprowadzenie
do produkcji wyrobów nowych lub też doskonalenie produktów już istniejących,
wprowadzanie nowego lub udoskonalenie istniejącego procesu produkcyjnego,
zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej
organizacji produkcji2. Nieco inne ujęcie innowacji przedstawia Z. Pietrasiński.
Traktuje on innowacje jako zmiany celowo wprowadzone przez człowieka lub
zaprojektowane przez układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu
dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów i składających się w sumie na postęp3. Według F. Krawca
innowacje oznaczają, że produkt lub usługa różni się od wszystkich innych podobnych produktów i usług stopniem nowości4. Z kolei w publikacji J. Maciasa5
napotkać można na deﬁnicję opracowaną przez J.D. Thompsona, który innowacje deﬁniuje jako tworzenie, akceptację i implementację nowych idei, procesów,
produktów lub usług. Teoria zarządzania innowacjami dostarcza wielu deﬁnicji
określających samą istotę innowacji, jednak w opinii autorów niniejszego artykułu
najbardziej uniwersalną charakterystykę tego pojęcia prezentuje J. Baruk. Uważa
on, że innowacja to celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca
produktu (wprowadzenie do produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istotnie
ulepszonych), metod wytwarzania (zastosowanie w produkcji metod nowych lub
istotnie udoskonalonych), organizacji pracy lub produkcji (nowe rozwiązania organizacyjne w znaczeniu strukturalnym i procesowym lub istotne udoskonalenie
1

2

3
4
5

M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami, Oﬁcyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2001; A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Diﬁn, Warszawa 2006; F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu
i usługi, Diﬁn, Warszawa 2000; A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001; i inni.
M. Dworczyk, R. Szlasa, op. cit., A.H. Jasiński, op. cit., J. Macias, Innowacje w polskich
przedsiębiorstwach przemysłowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1/2008,
Orgmasz, Warszawa 2008.
M. Dworczyk, R. Szlasa, op. cit.
F. Krawiec, op. cit.
J. Macias, op. cit.
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już istniejących), względnie metod zarządzania, zastosowana po raz pierwszy
w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsiębiorstwo), spełniająca
określone kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne, dla uzyskania założonych
korzyści społeczno-gospodarczych6. Tabela 1 przedstawia różne ujęcia deﬁnicji
według poszczególnych autorów.
Tabela 1. Różne ujęcia innowacji według poszczególnych autorów
ISTOTA INNOWACJI
J.A. Schumpeter

wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też doskonalenie produktów już istniejących, wprowadzanie nowego lub udoskonalenie istniejącego procesu produkcyjnego, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży
lub zakupów, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych surowców
lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji produkcji

Z. Pietrasiński

zmiany celowo wprowadzone przez człowieka lub zaprojektowane przez
układy cybernetyczne polegające na zastępowaniu dotychczasowych
stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych
kryteriów i składającymi się w sumie na postęp

F. Krawiec

produkt lub usługa różni się od wszystkich innych podobnych produktów
i usług stopniem nowości

J.D. Thompson

tworzenie, akceptacja i implementacja nowych idei, procesów, produktów
lub usług

J. Baruk

celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produktu
(wprowadzenie do produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istotnie
ulepszonych), metod wytwarzania (zastosowanie w produkcji metod
nowych lub istotnie udoskonalonych), organizacji pracy lub produkcji
(nowe rozwiązania organizacyjne w znaczeniu strukturalnym i procesowym lub istotne udoskonalenie już istniejących) lub metod zarządzania,
zastosowana po raz pierwszy w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsiębiorstwo), spełniająca określone kryteria techniczne,
ekonomiczne i społeczne, dla uzyskania założonych korzyści społecznogospodarczych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

6

J. Baruk, Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą – podejście integracyjne, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2/2002, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa 2002.
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Nie wnikając głęboko w różnice pomiędzy obszarami znaczeniowymi przytoczonych pojęć, a jednocześnie syntetyzując ich treść, można stwierdzić, że
innowacje to całokształt działań zmierzających do nadania pewnego stopnia
nowości procesom, produktom bądź usługom realizowanym w przedsiębiorstwie.
Oczywiście takie ujęcie innowacji przedstawione jest na relatywnie wysokim
poziomie ogólności. Niemniej jednak należy pamiętać, że w każdym przypadku
innowacje należy kojarzyć z pewną zmianą, która z jednej strony może dotyczyć zmian w wybranym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa, z drugiej
zaś – zmian w wyrobach. Na potrzeby tego artykułu innowacje będą rozumiane
w zawężonym znaczeniu – głównie jako zmiany polegające na udoskonaleniu
procesów w obszarze produkcji.
1.1. Typologia innowacji

Podziału innowacji dokonuje się zwykle w zależności od celów, którym
mają one służyć. Innowacje w literaturze klasyﬁkowane są w rozmaity sposób, jednak w tradycyjnym sposobie rozumienia istoty innowacji przyjmuje się
zwykle podział na innowacje produktowe, procesowe oraz innowacje w sferze
zarządzania (rysunek 1). A. Pomykalski interpretację tych kategorii innowacji
rozumie w następujący sposób:
1. Innowacje produktowe dotyczą dobór, które są wytwarzane przez przedsiębiorstwo, lub świadczonych przez nie usług. Innowacja produktowa dotyczy wprowadzenia na rynek produktów ulepszonych, mogących dostarczyć konsumentowi nowych lub zwiększonych korzyści.
2. Innowacje procesowe dotyczą sposobów wytwarzania produktów oraz
wprowadzania nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji, przy
czym, jak podaje M. Włodarczyk, innowacje procesowe mają zwykle charakter ciągły, gdyż w ten sposób realizuje się podstawowe cele innowacji,
jak obniżanie kosztów produkcji poprzez zmniejszanie nakładów pracy,
środków trwałych, narzędzi, surowców na jednostkę wyrobu, zwiększenie
ilości wytwarzanych wyrobów, poprawienie jakości wyrobu, polepszenie
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie lub eliminacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne7.
3. Innowacje w sferze zarządzania dotyczą lepszych sposobów organizowania i zarządzania działalnością badawczą, produkcyjną i usługową8.
7

8

M. Włodarczyk, Projektowanie innowacji procesowych na początku XXI wieku, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2/2007, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa 2007.
A. Pomykalski, op. cit.
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Niektórzy autorzy, poszerzając powyższą klasyﬁkację, wymieniają również
innowacje produkcyjne oraz innowacje technologiczne. Zawierają one jednak
w sobie tradycyjnie postrzegane kryteria innowacji produktowych oraz szerzej
interpretowane innowacje w zakresie stosowanych materiałów do produkcji, konstrukcji nowych wyrobów, oraz technologii wytwarzania9.
Rys. 1. Typologia innowacji

Produktowe

INNOWACJE

•nowe produkty
•nowe zastosowania produktów
produkt
•nowe materiały
materia
•nowe cechy
W sferze zarządzania
•nowe opakowanie
•totalne zarz
zarządzanie jakością
•produkcja dok
dokładnie na czas

Procesowe
•nowe technologie wytwarzania
•nowa logistyka dystrybucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Autorzy w niniejszej pracy skupiają się głównie na innowacjach procesowych,
bowiem zgodnie z interpretacją M. Włodarczyka innowacje procesowe obejmują
również zmiany o charakterze technicznym i organizacyjnym10. W takim też ujęciu
w dalszej części pracy zostaną opisane dwa przypadki innowacji wprowadzonych
w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej.
1.2. Zarządzanie innowacjami

Podobnie jak istota innowacji, również zarządzanie innowacjami stanowi
przedmiot zainteresowań wielu badaczy. Zarządzanie innowacjami wymaga ze
strony przedsiębiorstwa stałej analizy zmian zachodzących w otoczeniu, a dzięki
informacjom uzyskanym z tej analizy – wykorzystywania ich do projektowania
szeroko rozumianych procesów innowacyjnych. Zasadniczo przyjmuje się, że
zarządzanie innowacjami wynika z przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii,
bowiem, jak podkreśla A.H. Jasiński, punktem wyjścia i jednocześnie podstawowym elementem zarządzania działalnością innowacyjną jest opracowanie
9
10

Ibidem; patrz też: M. Dworczyk, R. Szlasa, op. cit.
M. Włodarczyk, op. cit.
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i realizacja strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa11, która powinna być częścią
przyjętej ogólnej strategii. Należy jednak uwzględnić, że zarządzanie innowacjami
w przedsiębiorstwie można rozważać na wielu poziomach: na poziomie całego
przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jego dywizji, wydziałów, oddziałów, jednostek organizacyjnych itp.
Jak podaje A. Pomykalski, w rozważaniach dotyczących zarządzania innowacjami dominują dwa ogólne poglądy. Pierwszy z nich stwierdza, że innowacje
są możliwe do zaplanowania i mogą być w związku z tym zarządzane przez
organizację dla osiągnięcia przewidywanych optymalnych rezultatów. Drugi zaś
mówi, że innowacje zawierają w sobie niewspółmiernie wysokie ryzyko ze względu
na trudne do przewidzenia zapotrzebowanie rynkowe, potrzeby konsumentów,
reakcje potencjalnych konkurentów, a także ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego12. Z. Jasiński zarządzanie innowacjami traktuje jako
proces, który: ma wymiar strategiczny rzutujący na możliwość przetrwania bądź
rozwoju ﬁrmy w długim okresie; wykracza poza przedsiębiorstwo, chociaż wdrożenie następuje zwykle w jednostce produkcyjnej, uczestniczą w nim przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych; dotyczy działań o różnym charakterze
(badania naukowe, prace wdrożeniowe), w związku z czym o wiele trudniej jest
wycenić wyniki badań naukowych niż prac wdrożeniowych13.
Zarządzanie innowacjami jest więc poszukiwaniem, opartym na posiadanych
zasobach, takich rodzajów innowacji, które powodują, że proces innowacji staje się
bardziej efektywny w konfrontacji z wyzwaniami, jakie stawiają przed organizacją
rynek, konkurencja, klient14.
2. Zarządzanie innowacjami – studium przypadku
Poniższe rozważania są oparte na studium przypadku światowego koncernu
motoryzacyjnego. Historia prezentowanego koncernu sięga 1934 roku. Współcześnie koncern ten jest producentem samochodów osobowych i użytkowych.
Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, funkcjonalność, doskonałość rozwiązań estetycznych, a przede wszystkim ciągłe wprowadzanie innowacji do kolejnych modeli aut znajdują odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach
11
12
13
14

A.H. Jasiński, op. cit.
A. Pomykalski, op. cit.
A.H. Jasiński, op. cit.
A. Pomykalski, op. cit.
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przyznawanych przez środowiska opiniotwórcze i stają się inspiracją dla innych
producentów samochodów na świecie. Sukcesu przedsiębiorstwa upatruje się nie
tylko w wysokiej jakości oferowanych produktów, ale również w wysokiej jakości procesu obsługi klienta oraz ciągłym wprowadzaniu innowacji o charakterze
technicznym i organizacyjnym.
2.1. Fabryka koncernu w Polsce – krótka charakterystyka

Fabryka koncernu w Polsce została powołana w połowie lat dziewięćdziesiątych. Dzięki szybkiemu rozwojowi, wykwaliﬁkowanej kadrze, dobrej jakości i systematycznemu ulepszaniu technologii produkcji – jako pierwszy zakład
produkujący samochody w Polsce – fabryka uzyskała certyﬁkat ISO/DIN 9002
oraz VDA 6.1. Obecnie na terenie Polski omawiana fabryka posiada cztery zakłady. Ich struktura wygląda następująco: w zakładzie nr 1 zlokalizowana jest
spawalnia oraz dział produkcji, a w zakładzie nr 2 realizowana jest produkcja
samochodów specjalnych. Zakład nr 3 to odlewnia, natomiast na terenie zakładu
nr 4 zlokalizowane są dwie hale montażowe, spawalnia, centrum logistyczne oraz
park dostawców, gdzie odbywa się produkcja komponentów oraz modułów do
produkcji pojazdów w zakładzie nr 1. Obecnie fabryka ta jest jednym z czołowych
producentów i eksporterów branży samochodowej w Polsce.
2.2. Zarządzanie procesem innowacyjnym w obszarze produkcji
i logistyki w badanym przedsiębiorstwie

Zgodnie z podejściem teoretycznym przedsiębiorstwo innowacyjne to takie,
które: prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje zakupów projektów nowych produktów czy technologii), przeznacza na tę działalność
stosunkowo wysokie nakłady ﬁnansowe, systematycznie wdraża nowe rozwiązania
naukowo-techniczne, reprezentuje duży udział nowości (wyrobów i technologii)
w wolumenie produkcji i usług, stale wprowadza innowacje na rynek15. Bez wątpienia badane przedsiębiorstwo można nazwać innowacyjnym, bowiem spełnia
ono wszystkie warunki innowacyjności w myśl powyżej przedstawionych.
W badanym przedsiębiorstwie poszukiwanie potencjalnych źródeł innowacji
odbywać się może na różnych poziomach w strukturze przedsiębiorstwa. Poszukiwania te mogą się odbywać zarówno przez zarząd przedsiębiorstwa, jak i przez
pracowników linii produkcyjnej. Mogą one pochodzić również z działów fachowych, działów wspierających bądź ze strony produkcji i logistyki, gdzie każdy pra15

A.H. Jasiński, op. cit.
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cownik dowolnej jednostki organizacyjnej ma prawo zgłosić pomysł na innowacje
w obszarze wykonywanej pracy, przedstawiając tzw. projekt racjonalizatorski.
Projekt ten może być zarówno wymierny – przynoszący konkretne oszczędności
i korzyści ﬁnansowe, jak i niewymierny – ulepszający i ułatwiający pracę. W obszarze produkcji działają specjaliści, którzy w ramach swoich obowiązków mają
za zadanie zebranie pomysłów od pracowników i przekazanie tych pomysłów do
dalszej analizy, bądź jeśli to możliwe, uczestniczenie w tych analizach. Każdy
z wniosków przedstawionych przez pracowników jest rejestrowany w systemie,
a następnie po uzyskaniu opinii działów fachowych przekazywany jest do wdrożenia, bądź w przypadku niestwierdzenia korzyści, odrzucany. Wdrożone projekty
spotykają się z gratyﬁkacją w postaci ﬁnansowej. Najlepsze projekty nagradzane
są dodatkową kwotą pieniężną i wraz z sylwetką wnioskodawcy opisywane w gazetce zakładowej.
Niezwykle popularnym sposobem wprowadzania innowacji w badanym przedsiębiorstwie jest organizacja tzw. warsztatów racjonalizatorskich. Warsztaty te
odbywają się systematycznie i obejmują swoim zasięgiem wszystkie stanowiska
produkcyjne, montażowe i podmontażowe. Celem warsztatów jest natychmiastowe
wprowadzenie powstałych w ich trakcie pomysłów oraz osiąganie założonych
celów. W warsztatach biorą udział zarówno pracownicy produkcyjni bezpośrednio
wykonujący czynności montażowe na liniach montażowych, mistrzowie danych
obszarów, specjaliści z danego obszaru, jak i osoby z działów fachowych i technicznych. Wśród nich wymienić można przedstawicieli działów planowania montażu,
planowania logistycznego, utrzymania ruchu, logistyki, pilothali oraz jakości.
Specjaliści ci tworzą interdyscyplinarny zespół, który dzięki zaangażowaniu swoich członków osiąga wysoką efektywność działania. Warto tutaj wspomnieć, że
nacisk kierownictwa na wyniki wypracowane przez zespół specjalistów podczas
warsztatów jest znaczny, co powoduje rzeczywiste i szybkie wdrożenie pomysłów
zarówno w czasie trwania warsztatów, jak i po ich zakończeniu.
W trakcie warsztatów opracowany zostaje protokół obejmujący charakterystykę
wszystkich przedstawionych problemów. W protokole tym zawarte są informacje
dotyczące powstałych problemów, propozycje środków korygujących, terminy
wprowadzenia zmian, wykaz osób odpowiedzialnych za ich wprowadzenie oraz
obecny status problemu. Protokół służy również do późniejszej weryﬁkacji statusu
realizowanych projektów.
W dalszej części niniejszej pracy zostaną przedstawione dwa przykłady pomyślnie wprowadzonych innowacji w obszarze procesu produkcji. Pierwszy przy-
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kład dotyczy innowacji związanej z optymalizacją linii produkcyjnej z pomocą
działu logistyki. Drugi zaś dotyczy zmiany konstrukcyjnej w zabudowywanych
częściach. Obie innowacje zostały wprowadzone podczas warsztatów odbywających się na linii produkcyjnej.
2.2.1. Innowacje w obszarze montażu formowanej tylnej podsufitki
w samochodzie użytkowym

W badanym przedsiębiorstwie na stanowisko montażu tylnej podsuﬁtki do pojazdu użytkowego dostarczany jest duży pojemnik z 12 tapicerkami. Pojemnik ten
dostarcza dział logistyki. Tapicerki w pojemniku są zawieszone na haku i ustawione w pozycji stojącej. Wielkość elementu nie pozwala na użycie mniejszego gabarytowo pojemnika. Ze względu na znaczne zagęszczenie czynności montażowych,
a co za tym idzie – dużą ilość elementów przy stanowisku montażowym, pojemnik
był pierwotnie oddalony o 3 takty (kilkanaście metrów) od właściwego miejsca
montażu. Pracownik pobierający tapicerkę podsuﬁtki z pojemnika musiał wejść
po nią do wnętrza pojemnika, a następnie wycofać się wraz z tapicerką na drogę
logistyczną. Odsłonięte zabezpieczenie pojemnika powodowało, że pracownik
z wnętrza pojemnika nie widział, czy np. wózek widłowy przejeżdżał wzdłuż drogi
logistycznej. Operator wózka narzędziowego zaś, przejeżdżając, nie widział, czy
pracownik znajdował się w danym momencie wewnątrz pojemnika. Następnie, po
pobraniu tapicerki, pracownik przechodził kilkanaście metrów drogą logistyczną,
by móc wejść (w miejscu, gdzie znajduje się wolna przestrzeń od pojemników) na
linię produkcyjną. Tapicerka jest jednym z największych gabarytowo elementów
montowanych w pojeździe i choć nie stanowi dużego problemu podczas montażu, montowana musi być jednocześnie przez dwóch pracowników. Początkowo
dokonywano próby zamiany pojemnika na gabarytowo mniejszy. Zamiana ta
jednak nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Z pomocą specjalistów z działu
planowania montażu sprawdzono również możliwość przeniesienia pojemników
z tapicerkami w inną lokalizację. Okazało się, że wymiary pojemnika i szerokość
drogi logistycznej, a także uwarunkowania otoczenia oraz specyﬁka procesu
technologicznego nie zezwoliły na zmianę kolejności zabudowy, a w rezultacie
na zmianę lokalizacji pojemników. Temat ten podjęty został również podczas
warsztatów odbywających się na montażu. Jeden z pracowników zaproponował
obrócenie pojemników bokiem do linii montażowej. Przeprowadzona próba oraz
reorganizacja stanowiska pozwoliły na pobieranie tapicerek przez pracowników
i bezpośrednie przejście w miejsce ich zabudowy bez wychodzenia na drogę logistyczną. O zmianie pozycji pojemnika poinformowany został dział logistyki,

517

518

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
V. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

którego zadaniem od tej pory było dostarczanie pojemników we właściwej pozycji.
Zmiana ta spowodowała bezpieczny dostęp do pojemnika, brak konieczności
przechodzenia z tapicerką wzdłuż linii montażowej, skrócenie drogi do miejsca
zabudowy oraz poprawę ergonomii omawianego stanowiska pracy.
2.2.2. Innowacja w obszarze zabudowy wnętrza pojazdu

Drugim przykładem innowacji w obszarze produkcji jest zmiana konstrukcyjna w zabudowie części. Do pojazdu, w zależności od wybranej przez klienta
opcji, montowane są siatki na gazety. Montuje się je w przedziale pasażerskim na
wewnętrznym poszyciu w okolicach dachu. W tym samym obszarze produkcyjnym w tapicerce przedziału pasażerskiego montowane są również tylne głośniki.
Głośniki podmontowywane są w tapicerce, a następnie montowane w pojeździe
po obu stronach. Pracownicy na linii montażowej zauważyli, że śruby do obu
wyżej wymienionych połączeń mają ten sam wymiar, a połączenia wykonywane
tymi śrubami ten sam końcowy moment dokręcenia. Różnica pomiędzy nimi
wynikała jedynie z innej długości oraz gniazda końcówki klucza we łbie śruby.
Pierwsza ze śrub posiada gniazdo we łbie śruby na końcówkę typu Torx, natomiast
druga z omawianych śrub jest typu krzyżakowego. Podczas dokręcania siatek na
gazety pracownicy uskarżali się także na trudności z uchwyceniem śruby podczas
zabudowy. Tego problemu nie było przy śrubach do głośników, ponieważ śruby te
były magnetyzowane. Innowacja ta zgłoszona została także podczas warsztatów
odbywających się na linii montażowej przez pracownika wykonującego zabudowę
tych elementów. Z pomocą specjalistów z działu pilothali temat przekazany został
konstruktorowi odpowiedzialnemu za ten obszar montażu. Po wykonaniu prób
w dziale montażowym oraz zatwierdzeniu przez konstruktora zmiany i naniesieniu
jej na dokument technologiczny – obecnie oba elementy pracownicy przykręcają
przy pomocy jednej śruby. Innowacja polegająca na zastąpieniu zabudowy siatek
i głośnika dwoma rodzajami śrub jednym typem przyniosła na montażu kilka
korzyści. Pierwszą z nich była oszczędność miejsca ze względu na mniejszą ilość
pojemników związanych z uniﬁkacją. Ilość pojemników uległa zmniejszeniu zarówno na regale logistycznym, jak i na wózku montażowym, na którym pracownicy
mają przygotowane części do montażu. Drugą korzyścią było zastąpienie dwóch
kluczy dokręcających połączenia jednym. Ostatnią korzyścią było zastąpienie
śruby zwykłej do montażu siatek śrubą magnetyzowaną, co ułatwiło montaż siatek
w niewygodnej dotychczas pozycji.
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Uwagi końcowe
Innowacje są podstawowym warunkiem przetrwania, rozwoju i wzrostu wartości każdego przedsiębiorstwa. Trzeba pamiętać, że innowacje zwykle stanowią
główny mechanizm przedsiębiorczości przedsiębiorstwa i jego rozwoju. Przedsiębiorstwo produkcyjne z własnym zapleczem badawczo rozwojowym i wysoko
wykwaliﬁkowaną kadrą może rozwijać innowacje procesowe w pełnym cyklu
rozwojowym, opierając się na oryginalnej koncepcji i dostosowując ją do swoich
aktualnych możliwości16. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest niewątpliwie
opisywany w niniejszym artykule przypadek. Analiza przedstawionych powyżej
sytuacji pozwala na wysunięcie wniosku, że w trakcie wprowadzania innowacji
procesowych należy zwrócić szczególną uwagę na samą organizację procesu,
jak i organizację pracy, tak by proces ten dopasować do obowiązującej w przedsiębiorstwie technologii przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej efektywności
wdrożonych zmian.
Firma innowacyjna to inteligentna organizacja stale generująca nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne, pozwalające zaspokoić potrzeby
współczesnego klienta i utrzymać wysoki poziom konkurencyjności w skali globalnej. Zgodnie z ﬁlozoﬁą ﬁrmy Toyota należy zawsze kwestionować dotychczasowe rozwiązanie, opierając się na założeniu, że proces innowacyjny nigdy się nie
kończy. Po wdrożeniu innowacji należy zastanowić się, co można zrobić jeszcze
lepiej. Konkludując, wszystkie te czynniki można zawrzeć w jednym zdaniu, że
jedyną stałą rzeczą na świecie są zmiany, a zmiana jest źródłem wzrostu wartości
przedsiębiorstwa.

INNOVATION PROCESS MANAGEMENT BASED ON EXAMPLE
OF AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANY

Summary
At present, companies have to respond quickly and eﬀectively on market
changes to gain competitive advantage. To make it possible a lot of companies
are focused on introducing new forms and management methods. Such im16

M. Włodarczyk, op. cit.
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provement of company’s activity require as well as implementation of modern
technologies and changes. Every company which want to develop in eﬀective
and dynamic way requires not only changes but ﬁrst of all require innovations
like new products, new technologies, new organization and management
systems, etc. Thanks to the implemented changes that is widely understood
process of innovation implementation, the manufacturing of high quality
goods or services is possible. The paper presents the general issue concerning
innovation as well as short case study of process innovations implementation
in company with high technology development and with own research and
development units.
Translated by Joanna Kałkowska
and Hanna Włodarkiewicz-Klimek

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Józef Komorowski
Hanna Mizgajska

ZMIANY AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE W LATACH 1994-2006

Wstęp
Jednym z głównych celów Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 jest wzrost
konkurencyjności i innowacyjności. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
powinno prowadzić do poprawy produktywności i efektywności, wzmacniając tym
samym ich pozycję konkurencyjną na rynku. Szczególne miejsce w gospodarce
zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które pod względem liczby podmiotów gospodarujących są największą grupą (99% wszystkich przedsiębiorstw
w kraju). W Wielkopolsce MŚP stanowią aż 99,9% przedsiębiorstw, tj. 345 233
podmiotów (2005 r.). Przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 798 900 osób (w latach
2004-2005), zatem 73,4% w stosunku do ogółu zatrudnionych w województwie.
Statystycznie więc pozycja MŚP jest w województwie wielkopolskim bardzo
wysoka, a znaczenie dla gospodarki nie do przecenienia. Jednakże w Polsce, jak
i w Wielkopolsce, pod względem aktywności innowacyjnej odbiegają one od dużych przedsiębiorstw, a także od małych i średnich ﬁrm w Unii Europejskiej. Od
wejścia Polski do UE w 2004 roku sprostanie konkurencji na Wspólnym Rynku
wymaga wzrostu innowacyjności tego sektora. Stąd ważne stały się badania nad
stanem ich innowacyjności oraz czynnikami, które wpływają na wzrost aktywności
innowacyjnej lub ją ograniczają.
Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Wielkopolski oraz jej uwarunkowania zmieniły się
w latach 1994-2006, a także jakie czynniki ją ograniczały w badanym okresie.
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W pracy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007
roku wśród 27 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce.
W kwestionariuszu ankietowym pytania związane z działalnością innowacyjną
dotyczyły innowacji wprowadzonych do ﬁrm w latach 2004-2006. Uzyskane
wyniki badań porównano z opublikowanymi własnymi badaniami z zakresu
aktywności innowacyjnej MŚP w Wielkopolsce w latach 1992-2004 (Mizgajska
1997, 1999, 2002, 2004) oraz z wybranymi wynikami (wnioskami), uzyskanymi w ramach monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) Wielkopolska
(Gaczek, Komorowski, Romanowski i in. 2006, 2008).
1. Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw
produkcyjnych w Wielkopolsce w latach 1994-2006
Zgodnie z deﬁnicją H. Mizgajskiej1 w opracowaniu przyjęto, uwzględniając specyﬁkę małego i średniego biznesu, że aktywność innowacyjna małych
i średnich przedsiębiorstw obejmuje aktywność wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, a jej celem i rezultatem jest wprowadzenie nowych oraz ulepszonych
produktów, procesów i organizacji, a także zdobycie nowych rynków2. Źródłem
innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie jest własna działalność wynalazcza, jak i absorpcja nowych technologii ze źródeł zewnętrznych. W prezentowanym badaniu, według przyjętej deﬁnicji, aktywność innowacyjną zmierzono za
pomocą liczby wdrożonych nowych lub zmodernizowanych technologii, nowych
lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych usług, jakie przedsiębiorstwo wdrożyło w okresie trzech lat, przy czym wyrób bądź proces może być
nowy tylko dla przedsiębiorstwa je wprowadzającego. Za dodatkowe wskaźniki
przyjęto nowe rozwiązania techniczne w postaci zakupionych patentów, licencji,
wzorów użytkowych i własnych pomysłów racjonalizatorskich, które wdrożono
również w okresie badanych trzech lat. Aktywność innowacyjna w prezentowanym
badaniu jest rozumiana szerzej aniżeli w badaniach GUS, bo obejmuje również
1

2

H. Mizgajska, Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie
integracji z Unią Europejską, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, prace habilitacyjne 4,
Poznań 2002.
Podobne podejście deﬁnicyjne do innowacji reprezentuje W. Gaczek, Innowacyjność jako
czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: Innowacje w rozwoju regionu,
red. W. Gaczek, Wyd. AE Poznań, Zesz. Nauk. nr 57, Poznań 2005, s. 9-29, stąd możliwe są ostrożne porównania niektórych wyników badań prowadzonych pod kierownictwem
ww. autorki w ramach RIS Wielkopolska w latach 2003-2008 z badaniami H. Mizgajskiej.
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minimalne udoskonalenie produktu lub procesu, a także dywersyﬁkację w obrębie produktu lub procesu. Jest to metoda, która częściowo nawiązuje do metody
LBIO (Literature-Based Innovation Output Approach), znanej pod nazwą „badań
efektów innowacji w oparciu o literaturę przedmiotu”. Metoda LBIO uwzględnia
przede wszystkim innowacje w obrębie produktów. Ponieważ celem jest zbadanie
aktywności innowacyjnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uznano, że
należy uwzględnić wszystkie zmiany dokonane w ramach produktu. W niniejszym badaniu, zgodnie z zasadą przyjętą przez Community Innovation Survey,
zebrane dane dotyczą wyrobów i procesów nowych dla przedsiębiorstwa, które
zostały wdrożone w ostatnich trzech latach3. Przedsiębiorstwa zostały podzielone
według liczby wdrożonych nowych technologii, nowych produktów oraz nowych
usług na przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły innowacji, wprowadziły od 1 do
3 innowacji, od 4 do 10 innowacji i ponad 10 innowacji. Taki podział zastosowano
w celu porównania przedstawianych wyników z badaniami aktywności innowacyjnej ﬁrm, jakie H. Mizgajska przeprowadziła w Wielkopolsce w kolejnych
podokresach obejmujących następujące lata: 1994-1997, 1996-2000, 1998-2001,
2001-2004 4. Ze względu na zastosowaną tę samą metodę badań możliwe jest
porównanie dynamiki zmian innowacyjnych w sektorze małych i średnich ﬁrm
w badanym okresie dwunastu lat.
Tabela 1. Zmiany aktywności innowacyjnej MŚP w Wielkopolsce w latach 1994-2006
Przedsiębiorstwa
innowacyjne

Przedsiębiorstwa
z 1-3
innowacjami

Przedsiębiorstwa
z 4-10
innowacjami

Przedsiębiorstwa
pow. 10
innowacji

Przedsiębiorstwa
bez innowacji

Liczba
firm

%

Liczba
firm

%

Liczba
firm

%

Liczba
firm

%

Liczba
firm

%

1994-1997

298

86

132

38

152

44

14

4

48

14

1996-2000

115

97

48

40

62

52

5

4

4

3

1998-2001

103

97

36

34

61

58

6

6

3

3

2001-2004

144

88

49

30

85

52

10

6

19

12

2004-2006

24

89

9

33

14

52

1

4

3

11

Lata

Źródło: H. Mizgajska, badania własne (2002, 2004).
3

4

Por. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych. Podręcznik Oslo, KBN 1999, s. 120.
H. Mizgajska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2 2004, s. 53-70.
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W okresie od 2004 do 2006 ponad 80% małych i średnich przedsiębiorstw
woj. wielkopolskiego wprowadziło przynajmniej jedną innowację (tabela 1). Jest
to wynik, który trudno porównać ze wskaźnikiem wdrożeń innowacji technicznych opublikowanym przez GUS. W badaniach GUS przeprowadzonych metodą
Oslo Manual innowacja jest utożsamiana z innowacją technologiczną i oznacza
obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących5. W metodzie
tej mniejsze, techniczne lub estetyczne modyﬁkacje produktów i procesów, nie
wpływające na osiągi, właściwości, koszty lub też na zużycie materiałów, energii
i komponentów nie są traktowane jako innowacje technologiczne. Spośród ankietowanych przedsiębiorstw największą grupę stanowiły zakłady branży spożywczej
(56%), odzieżowej (22%), ﬁrmy budowlane (11%) oraz produkcja maszyn i automatyka (11%). Reprezentują one kierunki działalności, w których MŚP odgrywają wiodącą rolę w kraju (Rogut, 2002). Są to tradycyjne sektory gospodarki,
w których przewaga konkurencyjna opiera się na niskich kosztach pracy. Z danych
liczbowych zawartych w tabeli 1 wynika, że aktywność innowacyjna MŚP w Wielkopolsce w latach 1994-2006 prawie się nie zmieniła. W minimalnym zakresie
zwiększył się procent przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych, które wdrożyły od
4 do 10 innowacji. W każdym z badanych okresów wielkopolskie przedsiębiorstwa
wdrożyły więcej nowych produktów aniżeli nowych technologii i nowych usług.
Dominacja innowacji produktowych w latach dziewięćdziesiątych była wynikiem
przestarzałego parku maszynowego oraz niedostatku kapitału, natomiast obecnie
jest przede wszystkim związana z niedoborem środków ﬁnansowych. Z drugiej
strony wzrost liczby nowych produktów wynika z przyjętej strategii ﬁrm, które
poszukują nowości rynkowych w formie nowych dla ﬁrmy produktów lub usług,
poprawy jakości wzornictwa, kolorystyki i opakowań dających im przewagę na
rynku lub obronę ich pozycji rynkowej6.
5
6

Por. Pomiar działalności naukowej…, op. cit. s. 17.
Ten charakterystyczny dla MŚP trend związany z przewagą innowacji produktowych potwierdziły także późniejsze badania w ramach monitoringu wdrażania RSI Wielkopolska
W. Gulczyński, Poziom innowacyjności przedsiębiorstw, w: System innowacji w Wielkopolsce –
podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, red. W. Gaczek,
T. Stryjakiewicz, Poznań 2006, s. 54-63. W latach 2004-2006 najwięcej innowacji produktowych ogółem stworzono wewnątrz analizowanych 51% ﬁrm, przede wszystkim w średnich
ﬁrmach (54,6%), a także w dużych (52% ﬁrm tej grupy). W przedsiębiorstwach tych przeważały produkty zmodernizowane lub technologie wcześniej stosowane lub wytworzone.
Gorsza sytuacja dotyczyła innowacji procesowych, których wdrożenie deklarowało ogółem
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Z przeprowadzonych badań wynika, że ﬁrmy podejmowały działalność innowacyjną przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty rynkowej, zwiększenia lub
utrzymania pozycji na rynku oraz poszukiwania nowych rynków zbytu.
Tabela 2. Zasoby niematerialne w badanych przedsiębiorstwach Wielkopolski
w latach 1992-2004 – własne i obce
Średnia liczba rozwiązań na 1 firmę
1992-1995

1996-2000

2001-2004

2004-2006

Patenty

0,01

0,02

0,24

0,07

Licencje

0,13

0,07

0,08

0,07

Wzory użytkowe

0,23

2,53

0,73

1,2

Pomysły
racjonalizatorskie

0,15

0,45

0,63

0,0

Źródło: H. Mizgajska, badania własne (1997, 2002).

Zdolność innowacyjną można także analizować oceniając jej efekty, do których
zalicza się własną działalność patentową, wykupione licencje, zastosowane wzory
użytkowe oraz własne pomysły racjonalizatorskie. Badane ﬁrmy w latach 2004-2006 zastosowały tylko 36 rozwiązań technicznych będących wynikiem własnej
działalności badawczej i technicznej, jak i obcej uzyskanej od innych ﬁrm.
Liczbę wprowadzonych rozwiązań technicznych porównano z wynikami
badań z lat wcześniejszych, jakie przeprowadzone były w Wielkopolsce od 1992
roku (Mizgajska 1997, 2004). W 2006 roku w porównaniu do lat poprzednich
zwiększyła się liczba ﬁrm, które zastosowały wzory użytkowe (tabela 2). W badanym okresie dwunastu lat działalność patentowa oraz zakup licencji pozostaje
na niskim poziomie. Wyniki te są zbieżne z badaniami przeprowadzonymi wśród
100 małych i średnich przedsiębiorstw w województwach łódzkim, ostrołęckim
i toruńskim7

7

23% przedsiębiorstw, w czym najwięcej to ﬁrmy duże (36,5%). Stan ten tłumaczą m.in. wyższe na ogół koszty wdrażania innowacji procesowych, na które łatwiej pozwolić mogą sobie
duże przedsiębiorstwa. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 180 przedsiębiorstw
Wielkopolski wybranych celowo ze względu na znaczenie dla rozwoju gminy, nowoczesność
rekomendowaną przez władze samorządowe oraz pozycję w rankingach.
K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych ﬁrm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 339.
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Aktywność innowacyjna jest zazwyczaj powiązana z wielkością ﬁrmy. W badaniu uczestniczyło najwięcej ﬁrm małych (10-49 zatrudnionych) – 60%, ﬁrm
średnich (50- 249 zatrudnionych) – 28%, a najmniej mikroprzedsiębiorstw (0-9
zatrudnionych) – 12,0%. Firmy większe wprowadzały więcej innowacji, a szczególnie nowych produktów aniżeli mniejsze (tabela 3). Z wielkością ﬁrm związana
jest również działalność racjonalizatorska oraz wprowadzanie wzorów użytkowych.
Tak jak i w latach poprzednich najmniej innowacyjne były mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające od 1 do 9 osób, a najbardziej ﬁrmy małe zatrudniające od 10 do 49
osób (Mizgajska 1997, 2004)8.
Tabela 3. Wielkość firm a aktywność innowacyjna

Liczba
zatrudnionych

Rodzaj innowacji wprowadzonych do firm w latach 2004-2006

Działalność
racjonalizatorska
i wzory użytkowe

Liczba nowych
technologii
na 1 firmę

Liczba na 1 firmę

Liczba nowych
Liczba nowych usług
produktów na 1 firmę
na 1 firmę

0-9

0,80

1,2

1,0

0,4

10-49

0,87

2,07

0,73

1,67

50-249

1,43

3,14

0,86

1,29

Źródło: badania własne.

Również źródła innowacji są zależne od aktywności innowacyjnej ﬁrm. Dominującym źródłem innowacji ﬁrm nisko innowacyjnych, czyli takich, które
wdrożyły od 1 do 3 innowacji w latach 2004-2006, były własne doświadczenia
(67% ﬁrm) oraz targi i konferencje (44%). Firmy średnio innowacyjne (wdrożyły od
4 do 10 innowacji) wskazywały jako źródło swoich przedsięwzięć innowacyjnych,
obok własnych doświadczeń (86% ﬁrm), udział w targach i konferencjach (64%),
korzystanie z krajowych publikacji (57%), kontakty z zagranicznymi ﬁrmami
(29%) oraz kontakt (1 ﬁrma) z instytutem naukowo-badawczym. W zasadzie badane ﬁrmy, które reprezentują tradycyjne branże przemysłu, nie współpracowały
z jednostkami badawczymi.
8

Warto zaznaczyć, że wartości wskaźników podanych w tabeli 3 są podobne do tych, jakie
uzyskał w swoich badaniach T. Roszkowski, przeprowadzonych w latach 2001-2004. Największa różnica wystąpiła w grupie ﬁrm średnich i to tylko pod względem liczby nowych
produktów na 1 ﬁrmę (2,3 wobec 3,14 u H. Mizgajskiej).
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2. Czynniki ograniczające wprowadzenie innowacji do firm
Czynnikami, które zdaniem respondentów ograniczały w 1995 roku wprowadzenie innowacji do ﬁrm, były: wysokie ryzyko wdrożeń, przestarzały sprzęt
maszynowy, brak środków ﬁnansowych oraz brak aktywnej polityki proinnowacyjnej rządu9.
W 2006 roku zmieniła się hierarchia ważności czynników. Najważniejszym
czynnikiem ograniczającym był brak aktywnej polityki proinnowacyjnej rządu
(52% badanych ﬁrm), a także działań proinnowacyjnych na poziomie samorządów, wysokie ryzyko wdrożeń (48% badanych ﬁrm), brak środków ﬁnansowych
(37%) i niedrożny system bankowy (37%). Spadła natomiast rola przestarzałych
maszyn (26%) jako czynnika ograniczającego wprowadzenie innowacji. Także
wspomniane badania w ramach RSI potwierdziły powyższe czynniki i bariery
warunkujące innowacyjność wielkopolskich MŚP. Najistotniejszą jednak rolę
w promowaniu, stymulowaniu, a także częściowo w ﬁnansowaniu innowacyjności
mają do odegrania władze samorządowe. Wieloletnie badania ankietowe przedsiębiorstw i samorządów woj. wielkopolskiego prowadzonych w latach 2003-2007
w ramach projektu RSI wskazują na wiele barier, jakie istnieją w rozwijaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, dotyczących zarówno przedsiębiorstw, jak i władz
samorządowych10. W sumie przyczyniają się one do słabej dynamiki i aktywności
innowacyjnej MŚP w Wielkopolsce. Po stronie władz samorządowych ujawniła
się m.in. bardzo ograniczona i powierzchowna wiedza o poziomie innowacyjności
ﬁrm działających na ich terenie, o specjalistach dostępnych na rynku pracy itp.
Wiedza o stanie systemu innowacyjnego w Wielkopolsce jest rozproszona, brakuje
informacji o rzeczywistych potrzebach przedsiębiorców i o podaży dostępnych
rozwiązań innowacyjnych. Informacje w tym zakresie są w opinii 75% samorządów niedostępne na poziomie lokalnym. Stąd też władze gmin w większości
nie dostrzegają w dostatecznym stopniu przyszłości rozwoju swoich jednostek
w perspektywie rozwoju innowacyjnego. Bariera ta wynika częściowo z braku lub
niewystarczających kompetencji pracowników urzędów11. W opiniach przedsiębiorców istotną przeszkodą w ich działalności innowacyjnej było słabe wsparcie
ﬁnansowe lokalnych władz (w opinii 48% ﬁrm), w tym znikoma obecność kapitału
9

H. Mizgajska, Aktywność..., op. cit.,
Bariery te szczegółowo omówione są w kolejnych opracowaniach: System innowacji w Wielkopolsce – podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Poznań
2006; oraz Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce, red. W. Gaczek, T. Stryjakiewicz, Poznań 2008.
11
Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji..., op. cit., s. 65-66.
10
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ryzyka w procesie wdrażania innowacji. Ponadto przedsiębiorcy za ważną barierę
uznali brak informacji o działaniach sfery nauki możliwych do wykorzystania
w ich działalności oraz rozbieżności w deﬁniowaniu celów B+R12. Słaba okazała
się również wiedza przedsiębiorstw o strategii Innowacyjna Wielkopolska (tylko
2,2% ﬁrm w 2006 r. potwierdziło współpracę w tym projekcie)13.
Polityka rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw została określona
między innymi w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów14. Ważnym celem
tego programu było podjęcie działań na rzecz wzrostu aktywności innowacyjnej
i rozwoju technologicznego. W kierunkach działań rządu znalazło się szereg deklaracji o wsparciu ﬁnansowym takich inicjatyw, które miałyby na celu podnoszenie
poziomu nowoczesności i innowacyjności istniejących i nowych przedsiębiorstw.
Ponadto w rozwoju otoczenia instytucjonalnego MŚP akcentuje się promocję istniejących sposobów wsparcia, np. sieci ośrodków przekazu innowacji oraz pomoc
doradczą w zakresie tworzenia ośrodków innowacji, parków technologicznych
i przemysłowych wspomagających wdrażanie nowych technologii. Przewidywanie
takich działań we wspomnianym dokumencie łączyć można z potrzebą tworzenia
środowisk innowacyjnych na różnych poziomach przestrzennych niezbędnych
dla wdrażania programów innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw. Podnoszenie
aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Wielkopolski powinno odnosić się do
potencjału nie tylko wytwórczego, jaki reprezentuje, ale także do istniejącego środowiska sprzyjającego innowacyjności15. Województwo posiada znaczący kapitał
ludzki i społeczny, aby środowisko takie tworzyć i rozwijać. Badania w latach
2003-2007 wskazały na wzrost świadomości proinnowacyjnej, zwłaszcza małych
i średnich przedsiębiorców, przejawiający się we wzroście poziomu pozytywnej
samooceny przedsiębiorców w zakresie potrzeby rozwoju innowacyjnego oraz
znaczenia kapitału ludzkiego (wykształcenie i szkolenia)16.
12
13

14

15

16

System innowacji w Wielkopolsce..., red. W. Gaczek, T. Stryjakiewicz, s.73.
Pełny raport z badań ankietowych „Potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Wielkopolski” przeprowadzonych w okresie V-IX 2006 umieszczony jest na stronie www.innowacyjna-wielkopolska.pl Poznańskiego Parku Technologicznego.
Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw 2003-2006, PARP – Dokumenty – Prawo działalności gospodarczej.
Problematykę środowiska innowacyjnego, przestrzeni innowacyjnej i wysp innowacji oraz
zagadnienia deﬁnicyjne w odniesieniu do wymienionych pojęć omawia J. Komorowski,
Uwarunkowania innowacyjności w przestrzeni miast i regionów, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W. Gaczek, Wyd. AE Poznań, Zeszyty Naukowe AE, nr 57, Poznań 2005.
Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz systemu innowacji w Wielkopolsce – wyniki badań monitorujących, Poznań 2008.
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Wsparcie i aktywna pomoc ﬁnansowa ze strony państwa a także władz lokalnych były w ostatnich latach bardzo ograniczone. Dane dotyczące pomocy
publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 2001-2003 wskazują, że pomoc ta
została głównie przeznaczona na dotacje i zwolnienia podatkowe oraz odroczenia
lub rozłożenia na raty płatności wobec budżetu państwa. Programy prorozwojowe
natomiast, takie jak dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów wspólnotowych
w zakresie ochrony środowiska czy standardów technicznych oraz nakłady na B+R
i działania innowacyjne, stanowiły niewielki udział w ogólnej puli przyznawanych
w ramach pomocy publicznej kwot wsparcia.
Większość działań i propozycji w zakresie polityki proinnowacyjnej prowadzonej
do 2006 roku była związana bardziej z generowaniem innowacji aniżeli ze wspieraniem transferu innowacji. Zdaniem S. Pangsy-Kani17 brak jest wyraźnej korelacji
między aktywnością innowacyjną a polityką innowacyjną oraz między polityką innowacyjną a polityką makroekonomiczną. Brak również priorytetów w prowadzonej
polityce innowacyjnej. Wydaje się słuszny wniosek autorów raportu nt. ﬁnansowania
biznesu technologicznego, że „w ciągu 13 lat funkcjonowania w powojennej Polsce
gospodarki rynkowej władzom publicznym nie udało się ani razu zademonstrować,
że są skłonne poważnie ﬁnansowo zaangażować się we wspieranie wdrożeń technologicznych, a skoro władze publiczne nie angażują się w ten problem, to banki
oraz prywatne przedsiębiorstwa są również wstrzemięźliwe”18.
Wnioski i rekomendacje
W wyniku przeprowadzonego badania aktywności innowacyjnej małych
i średnich ﬁrm w Wielkopolsce, a także w oparciu o wybrane wyniki badań
monitorujących w ramach Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2003-2007,
sformułowano następujące wnioski:
1. W okresie od 1994-2006 nie nastąpił istotny wzrost aktywności innowacyjnej MŚP.
2. Nadal istnieje przewaga innowacji produktowych nad procesowymi. Do najważniejszych źródeł innowacji produktowych należały wyniki badań własnych,
największe znaczenie wśród tych innowacji miały nowości w skali krajowej.
17

18

S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
ATAC (Accelerated Technology Assessment and Commercialization); za: S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 260.
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3. W badanych latach ﬁrmy większe wdrażały więcej innowacji aniżeli mniejsze. Działo się tak głównie z powodu braku kapitału w małych i średnich
przedsiębiorstwach, który pochodziłby ze źródeł zewnętrznych. W 2006 r.
Wielkopolska była na 6 miejscu pod względem nakładów MŚP na działalność B+R.
4. Zaznacza się brak aktywnej polityki proinnowacyjnej rządu: wysokie ryzyko wdrożeń, brak środków ﬁnansowych i niedrożny system bankowy
to najważniejsze czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji w latach
2004-2006.
Biorąc pod uwagę wyniki badań, polityka innowacyjna państwa winna być
ukierunkowana na stymulowanie aktywności innowacyjnej, a szczególnie na
wzrost innowacji procesowych związanych z wdrażaniem nowych technologii.
W tym zakresie polityka innowacyjna państwa powinna:
a) preferować małe i średnie ﬁrmy, szczególnie w branżach, które będą konkurencyjne w procesie integracji z Unią Europejską;
b) wspierać ﬁnansowo MŚP w zakresie ponoszenia kosztów zewnętrznych
usług doradczych;
c) udzielać pomocy ﬁnansowej przedsiębiorstwom w dostępie do kredytów
bankowych oraz instrumentów kapitałowych poprzez rozwój poręczeń
i gwarancji kredytowych, rozwój funduszy venture capital oraz lepsze wykorzystanie funduszy z UE;
d) stymulować uruchamianie własnych środków przedsiębiorstw poprzez
wprowadzanie ulg podatkowych, łagodniejsze warunki amortyzacji oraz
obniżenie stopy podatkowej;
e) wspierać organizowanie w wytypowanych gminach lub powiatach centrów integrujących informacje oraz pomoc dla ﬁrm chcących wprowadzać
innowacje;
f ) promować poprzez poziom samorządowy współpracę między przedsiębiorstwami i tworzenie sieci oraz związków kooperacyjnych, co ułatwiłoby
kreowanie rozwiązań innowacyjnych;
g) wspierać zmiany w relacjach pomiędzy nauką a przemysłem poprzez tworzenie m.in. konsorcjów przemysłowo-naukowych;
h) wspierać powoływanie audytów analizujących możliwości ofertowe nauki
dla przedsiębiorstw różnych branż oraz tworzenie instytucji brokerskich,
które pośredniczyłyby między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi, określając opłacalność przedsięwzięć B+R potrzebnych ﬁrmom,
czas zwrotu nakładów, wielkość ryzyka i przyszłe korzyści.
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CHANGES IN INNOVATION ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES IN WIELKOPOLSKA REGION FROM 1994 TO 2006

Summary
The aim of this study is to answer the question whether innovation activity
of small and medium-sized companies in Wielkopolska and conditions for it
changed between 1994 and 2006, as well as what factors limited it in the researched period. In the study, the results of surveys conducted in the year 2007
among 27 small and medium-sized production companies from Wielkopolska
have been used. In the questionnaire the questions connected with innovation
activity related to innovations introduced in the companies from 2004 to 2006.
The results of the research have been compared with the author’s study of the
range of innovation activity of SMS companies in Wielkopolska from 1992
to 2004 (Mizgajska 1997, 1999, 2002, 2004) and selected results, especially
with reference to the conclusions, reached due to RIS (Regional Innovation
Strategy) Wielkopolska monitoring (Gaczek, Komorowski, Romanowski,
et al. 2006, 2008).
Tranaslated by Józef Komorowski
and Hanna Mizgajska
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Katarzyna Kozioł

MODELE PROCESU INNOWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wstęp
Modele procesów innowacyjnych przechodziły ewolucję: od czasów Schumpetera i podażowego modelu innowacyjnego do czasów współczesnych z nowymi
koncepcjami procesów innowacyjnych, uwzględniających zmienne i burzliwe
otoczenie, postęp techniczny, globalizację czy serwicyzację. Postęp w technice
nie dokonuje się samoistnie. Niezbędne są odpowiednie nakłady. Nie można
jednak mówić o związku liniowym między nową technologią a badaniami naukowymi1.
R. Rothwell na początku lat 90. XX wieku dokonał systematyzacji procesów
innowacyjnych w przedsiębiorstwie i wyróżnił pięć generacji modeli procesów
innowacyjnych 2. Ostatni model, przystający do czasów obecnych, zakłada istnienie zintegrowanego systemu, wspomaganego przez technologię informacyjną,
opartego na sieciowych powiązaniach między sferą marketingu, B+R, produkcją
i klientem. Model ten zakłada jednak cały czas tę samą strukturę procesu innowacyjnego (B+R, produkcja, klient, marketing) jak w przypadku modeli pierwszej
generacji.

1

2

Szerzej: W. Janasz, Innowacje, badania i rozwój w przemyśle, w: Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. naukowa W. Janasz, Diﬁn, Warszawa 2006.
R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990’s, „R and D Management” 1992, No. 22.
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Tabela 1. Pięć generacji modeli innowacji według R. Rothwella
Generacja

Podstawowe cechy

Pierwsza/druga

Prosty model liniowy – model podażowy, model popytowy

Trzecia

Model powiązany, zakładający interakcję różnych elementów oraz sprzężenia
zwrotne informacji

Czwarta

Model równoległy, integracja wewnątrz firmy oraz współpraca z dostawcami
i odbiorcami, akcent kładziony na powiązania i alianse

Piąta

System zintegrowany oparty na sieciowych powiązaniach: elastyczny, oparty
na systemie odpowiedzi powiązanej z konsumentem, innowacja ciągła
Źródło: R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990’s,
„R and D Management” 1992, No. 22.

1. Modele liniowe procesu innowacyjnego
Pierwszy model procesu innowacyjnego opierał się na teorii Schumpeterowskiej, był to liniowy model innowacji, składający się z ciągu wyraźnie określonych
etapów, następujących po sobie w chronologicznym porządku. Koncepcja liniowego modelu innowacji dominowała w okresie od lat 50. do końca 80. XX wieku.
W podażowym modelu innowacyjnym głównym inicjatorem innowacji był
ośrodek B+R w przedsiębiorstwie lub zlokalizowany poza przemysłem. Stąd inna
nazwa tego modelu: model innowacji pchanej przez naukę. Model ten składał
się z czterech faz: pierwszej, najważniejszej fazy badań podstawowych, potem
następowała faza badań stosowanych, produkcja i marketing. Potrzeby klientów
nie były ważne, a rynek był wówczas chłonny. Sukces przedsiębiorstwa tkwił
w prężnej sferze B+R i korzystaniu z różnych odkryć naukowych. Model ten
dobrze współgrał z podażową koncepcją źródeł innowacji.
W miarę upływu lat coraz trudniej było przedsiębiorstwom na nasyconym rynku sprzedawać produkty, które były wytwarzane bez akceptacji klientów. Zmiana
uwarunkowań rynkowych spowodowała modyﬁkację modelu liniowego procesu
innowacyjnego. Efektem było stworzenie popytowego modelu innowacyjnego,
inaczej zwanego modelem innowacji ciągnionej przez rynek 3. Model popytowy
składał się z takiej samej liczby faz, ale zasadniczą różnicą było umiejscowienie
sfery potrzeb rynkowych na pierwszym miejscu, jako bodźca powstania innowacji. Potrzeby klientów są liniowo powiązane z pracami rozwojowymi, produkcją
3

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Diﬁn, Warszawa 2002, s. 38-48.
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i sprzedażą. Rynek jest źródłem pomysłów i inspiracji dla sfery B+R. Model
ten, w którym to rynek i klient stymulują działalność innowacyjną, jest jakby
zaprzeczeniem tezy o konieczności prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.
Obserwacja rynku i konkretne potrzeby klientów to główne czynniki wyróżniane
w modelu popytowym innowacji.
Rys. 1. Podażowy liniowy model innowacyjny
Badania
podstawowe

Badania
stosowane

Marketing

Wdrożenie

Źródło: R. Rothwell, P. Gardiner, The Role of Design on Product and Process Change,
„Design Studies” 1983, nr 3.

Rys. 2. Popytowy model procesu innowacyjnego
Potrzeba
rynkowa

Prace
rozwojowe

Wdrożenie

Sprzedaż

Źródło: R. Rothwell, P. Gardiner, The Role of Design on Product and Process Change,
„Design Studies” 1983, nr 3.

Zastąpienie liniowego modelu podażowego przez popytowy nie świadczyło
jednak o negacji pierwszego z nich, ale o potrzebie równoległego występowania
obu form procesów innowacyjnych. Model popytowo-podażowy zapewnia właściwą podaż innowacji kształtowaną przez występujący na nią popyt ze strony
rynku. Fakt, że zapotrzebowanie na innowacje jest inspirowane okolicznościami
rynkowymi, oznacza ich autentyczność. A. Pomykalski zaprezentował taki model,
w którym fazy badań podstawowych, stosowanych, prac rozwojowych, wdrożenia
i upowszechniania innowacji przenikają się wzajemnie i występują między nimi
wzajemne powiązania.
Podsumowując modele liniowe procesów innowacyjnych, można wymienić
ich cechy charakterystyczne:
1. Fazowość, co oznacza, że cykl innowacyjny składa się z wielu następujących po sobie etapów, w których realizowane są określone zadania i czynności. Przejście do następnego etapu może nastąpić po zakończeniu etapu
wcześniejszego.
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2. Ograniczoność cyklu zakłada, że cykl mieści się między dwoma określonymi zdarzeniami: koncepcją innowacji i jej praktyczną realizacją.
3. Różnorodność wykonywanych zadań oznacza, że treść zadań w poszczególnych etapach jest inna i niepowtarzalna.
4. Logiczna konsekwencja zaś zakłada, że pomimo różnorodności zadań
wszystkie dają się uszeregować i podporządkować celowi głównemu, jakim jest realizacja innowacji4.
Rys. 3. Model liniowy innowacji według A. Pomykalskiego
Badania
podstawowe

Badania
stosowane

Prace
rozwojowe

Wdrożenie
Innowacja

Rynek
Dyfuzja

Źródło: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Łódź 2001, s. 35-45.

2. Modele złożone procesu innowacyjnego
Począwszy od lat 80. XX wieku modele liniowe były stopniowe zastępowane
przez modele nieliniowe (złożone, interaktywne). Wiązało się to z faktem, że
większość innowacji nie przebiegała już zgodnie z liniowym modelem, który jest
uproszczony i nie ujmuje wszystkich wielokierunkowych sprzężeń między nauką,
produkcją i rynkiem. Stosowanie tych modeli w praktyce było jedną z przyczyn
wielu niepowodzeń przedsięwzięć innowacyjnych. Nowe, dynamiczne modele interakcyjne procesu innowacyjnego zawierają liczne interakcje i sprzężenia
zwrotne w okresie powstawania innowacji i jej dyfuzji5. Objaśniają one innowacje
zarówno jako wynik sprzężenia zwrotnego między możliwościami technicznymi
(generowanymi przez naukę) i potrzebami (ze strony rynku), jak i wynik sprzężeń
między nauką, techniką a działaniami wdrożeniowymi wewnątrz ﬁrmy6. Droga
dojścia innowacji od wygenerowania pomysłu do odbiorcy na rynku niekoniecznie
4
5

6

M. Brzeziński (red.), op. cit., s. 42.
Szerzej o dyfuzji innowacji i jej determinantach w pracy J. Wiśniewska: Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Por. E. Stawasz: Innowacje a mała ﬁrma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
1999, s. 26-27.
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musiała odpowiadać drodze wynikającej wprost z modelu liniowego. Ideą tworzenia modeli nieliniowych jest jednoczesne powiązanie czynników podażowych
z popytowymi i zaprojektowanie w taki sposób relacji między nimi, aby przynosiły
korzyść potencjalnemu odbiorcy innowacji.
Wśród modeli interaktywnych do najbardziej znanych można zaliczyć model
sprzężeniowy oraz model związanego łańcucha. Model sprzężeniowy zaproponowali R. Rothwell i W. Zegveld jako model łączący B+R, produkcję, marketing
i sprzedaż, ich wzajemne powiązania wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz zbiór
połączeń informacyjnych, którymi jest transferowana wiedza. Funkcjonowanie
tego modelu zależy od zasobów organizacji – osiągnięć naukowych i technicznych oraz potrzeb społecznych i rynkowych. Kładzie się nacisk na projektowanie
inżynierskie, sprzężenia zwrotne między rynkowymi i technologicznymi fazami
innowacji, powiązania między sferą B+R, produkcją i marketingiem w ﬁrmie oraz
pomiędzy ﬁrmami i instytucjami (np. szkołami wyższymi).
Rys. 4. Sprzężeniowy model procesu innowacyjnego
Osiągnięcia naukowe i technologiczne
Zaawansowanie społeczne

Idea

Rynek
„pcha”

B+R

Produkcja

Marketing

Technologia
„pcha”

Komercjalizacja produktu

Potrzeby społeczne i rynkowe

Źródło: R. Rothwell, W. Zegveld, Reindustrialization and Technology,
Longman, London 1985.

Inny interakcyjny model procesu innowacyjnego autorstwa B. Twissa ujmuje
innowacje jako rezultat „kompleksowych wzajemnych oddziaływań” i przedstawia
serię działań od idei do nowego produktu w obrębie wewnętrznego otoczenia
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przedsiębiorstwa. Wpływ czynników zewnętrznych – nauki i rynku – następuje
poprzez działy ﬁrmy: badawczo-rozwojowy i marketing. Przedstawiając przepływ
działań zachodzących w procesie, model ukazuje również, jaką formę przybiera
innowacja, przesuwając się z fazy do fazy (od pomysłu do nowego produktu)7.
S. Kline i N. Rosenberg zaproponowali w połowie lat 80. XX wieku model
procesu innowacyjnego pod nazwą „związanego łańcucha”. Jest on modelem
wielofazowym, w którym szczególną rolę pełnią zakumulowana wiedza i badania, wiążąc ze sobą poszczególne fazy realizacji innowacji (stąd nazwa modelu).
Zakumulowana wiedza nie inicjuje z reguły działalności innowacyjnej, ale jest
wykorzystywana we wszystkich ogniwach łańcucha innowacyjnego. Dotarcie do
wiedzy umożliwia rozpoczęcie procesu innowacyjnego w każdej z jego faz. Oznacza to także, że można wprowadzać innowacje bez prowadzenia często długich
i kosztownych badań naukowych. Te badania naukowe w modelach liniowych
spełniały najważniejszą rolę. W przypadku modelu związanego łańcucha nie są
najistotniejszym czynnikiem, ale koniecznym. Ważną rolę pełnią także potencjalne
potrzeby rynkowe, które oddziałują na cały proces. Autorzy określili pięć ścieżek
(dróg) innowacji, wszystkie są jednakowo ważne, a w praktyce tych ścieżek jest
niewątpliwie więcej8.
Ścieżka pierwsza przedstawia podstawowe ogniwa w modelu związanego
łańcucha, tworzą ją: potencjalny popyt rynkowy, wynalazczość, prace rozwojowe
oraz testowanie, prace wdrożeniowe i produkcja oraz ostatni łańcuch: dyfuzja,
marketing i rynek.
Ścieżka druga przedstawia sprzężenie zwrotne między piątym ogniwem (dyfuzją, marketingiem i rynkiem) a pozostałymi czterema.
Ścieżka trzecia ilustruje związek między wynalazczością a badaniami naukowymi. Związek ten można wyrazić dwojako:
– poprzez wpływ badań na wynalazczość,
– lub przez jednoczesny wpływ badań na działalność wynalazczą, prace rozwojowe i wdrożeniowe.
Ścieżka czwarta obrazuje bezpośredni związek między badaniami naukowymi
oraz innowacjami powstającymi w wyniku wynalazków. Ostatnia, piąta ścieżka
przedstawia związek między popytem rynkowym, badaniami i potencjalnym po7
8

Por. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Por. S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 32-35; Zarządzanie..., red. M. Brzeziński, op. cit., s. 48-50.
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pytem rynkowym. Rynek zatem wpływa na kierunki rozwoju badań naukowych
oraz kształtuje przyszłe potrzeby odbiorców9.
Według S. Kline’a łańcuch procesu innowacyjnego z reguły zaczyna się od odkrycia potencjalnego popytu rynkowego. Wymaga to oszacowania, jakie korzyści da
nam nowy czy zmodyﬁkowany produkt, który napotka niezaspokojony popyt rynkowy. Bez popytu innowacja nie zaistnieje. Nie ma jednej jedynej ścieżki oraz jednego
źródła innowacji, stąd Kline uważał, że modele liniowe nie spełniają wymagań.
Oprócz autorów dwóch powyższych koncepcji nieliniowych modeli innowacji
na zmianę paradygmatu w teorii procesu innowacyjnego wskazali również m.in.
P. Drucker oraz D. Frey. Drucker w pracy: Innowacje i przedsiębiorczość odrzucił
liniowy model innowacji jako zbyt uproszczony i nie odpowiadający rzeczywistości. Dowodem na to było przedstawienie siedmiu źródeł okazji do innowacji,
gdzie nauka znajdowała się na ostatnim miejscu, jako najmniej wiarygodne i najtrudniejsze do przewidzenia źródło innowacji.
D. Frey twierdził, że liniowa koncepcja modelu procesu innowacyjnego jest
zbyt powolna, obﬁtuje w błędy i często taki proces kończy się niepowodzeniem. We
współczesnych procesach stymulowanych przez popyt rynkowy to marketing musi
odgrywać rolę czynnika integralnego tego procesu na każdym jego etapie10.
Można wymienić kilka cech charakteryzujących interakcyjne modele procesu
innowacji11:
– wewnętrzne elementy procesu innowacji: marketing i sfera B+R wywierają
dwukierunkowy wpływ na ten proces poprzez kreowanie popytu oraz podaży na innowacje,
– sprzężenia zwrotne między elementami procesu,
– powiązania procesu innowacji z otoczeniem oraz zasobami organizacji,
– powiązanie strategii rozwoju organizacji z procesem innowacji,
– niezbędność projektowania inżynieryjno-ekonomicznego.
Ewolucja modelu procesu innowacyjnego następowała poprzez dodawanie kolejnych ważnych elementów oraz rozbudowywanie go o sprzężenia zwrotne między
nimi. Zmiany uwzględniały wzrost siły oddziaływania rynku, większą świadomość
konsumentów i ich potrzeb. Postęp globalizacji w latach 90. XX wieku wniósł
nowe elementy do modelu, zasadniczą rolę zaczęły odgrywać czynniki rynkowe
wpływające na proces innowacyjny. Model innowacji zaczyna przypominać sieć
9

Szerzej w: W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
PWE, Warszawa 2007.
10
S. Marciniak, op. cit., s. 38-39.
11
A. Pomykalski, op. cit., s. 46.
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uwzględniającą pierwotne i wtórne sprzężenie pomiędzy elementami modelu oraz
zawierającą więcej czynników niż omawiane wcześniej modele12.
Istotny wpływ na rozwój modeli sieciowych wywarł rozwój informatyki,
nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz wzrost porozumień
poziomych oraz pionowych między przedsiębiorstwami. Silna konkurencja na
rynku międzynarodowym spowodowała wzrost roli takich czynników, jak szybkość i efektywność wprowadzania innowacji.
Podsumowując, według najnowszych teorii, określanych mianem modelu systemowego (systemic model), innowacje są rezultatem licznych złożonych interakcji
między jednostkami, organizacjami i środowiskiem, w którym te jednostki i organizacje działają. Rozwój teorii innowacji i procesów innowacyjnych wskazuje na
dalszą ewolucję tychże zjawisk wraz z postępującymi procesami we współczesnej
gospodarce, co będzie powodować powstawanie bardziej złożonych i odpowiadających rzeczywistości modeli procesu innowacyjnego.
3. Ocena procesów innowacyjnych zachodzących
w polskich przedsiębiorstwach
Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach można ocenić na podstawie:
– udziału przedsiębiorstw innowacyjnych wśród ogółu przedsiębiorstw przemysłowych,
– nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach.
Wyniki badania działalności innowacyjnej wskazują13, że udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy), w latach 2004-2006 był nieco większy niż
w poprzednich okresach. W przemyśle wyniósł 42,5% wobec 41,5% w latach
2003-2005, a w sektorze usług 37,7% wobec 37,4% w latach 2001-2003. Bardziej
dynamiczny wzrost w latach 2004-2006 zaobserwowano w przypadku innowacji
organizacyjnych i marketingowych. W przemyśle takie innowacje wprowadziło
44,8% przedsiębiorstw wobec 40,0% w latach 2002-2004, a w sektorze usług
49,9% wobec 42,9% w latach 2001-2003.
W latach 2002-2004 najbardziej innowacyjne sektory przemysłu to: produkcja
wyrobów tytoniowych (83,3% przedsiębiorstw wprowadza innowacje techniczne), produkcja koksu i produktów raﬁnacji ropy naftowej (56,1%) oraz produkcja
12

13

Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, SGH, Warszawa 2001, s. 10-12.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2007.
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wyrobów chemicznych (48,8%). W okresie wcześniejszym najbardziej innowacyjnymi sektorami przemysłu były: produkcja koksu i produktów raﬁnacji ropy
naftowej (51,4%), produkcja wyrobów chemicznych (41,3%), produkcja wyrobów
tytoniowych (40%).
Rys. 5. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle
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Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS,
Warszawa 2007, s. 2.

Do najmniej innowacyjnych działów przemysłu w latach 2002-2004 zaliczono producentów odzieży i wyrobów futrzarskich (12,4%) oraz producentów skór
wyprawionych (14,6%), w porównaniu do okresu wcześniejszego nastąpił wzrost
innowacyjności w tych działach.
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle wyniosły w 2006 r. w Polsce
16,6 mld zł i były wyższe o 12,9% w stosunku do roku 2005 i o 6,4% w stosunku
do roku 2004. Szybszy wzrost nakładów na działalność innowacyjną odnotowano
także w sektorze usług. W 2006 roku wyniosły one 7,2 mld zł i były o 18,0%
wyższe niż w roku 2003 r. W dwunastu województwach nakłady te wzrosły,
w czterech spadły. Systematycznie maleje w ostatnich latach udział województw
mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Rośnie natomiast udział
województwa śląskiego (w stosunku do roku 2005 nakłady wzrosły o 40,4%) oraz
województw podkarpackiego i podlaskiego14.
14

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2007, s. 3.
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Największe udziały w nakładach na działalność innowacyjną w przemyśle
w 2006 r. odnotowano w działach PKD:
– produkcja artykułów spożywczych i napojów – 15,7% (13,6% w 2005 r.),
– produkcja koksu, produktów raﬁnacji ropy naftowej i paliw jądrowych –
10,8% (11,4% w 2005 r.),
– produkcja metali – 8,7% (3,6% w 2005 r.),
– produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 8,6%. (9,4%
w 2005 r.).
Tabela 2. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych
według województw w latach 2004-2006 (ceny bieżące)
2004

2005

2006

Województwa
w mln zł w odsetkach w mln zł w odsetkach w mln zł w odsetkach
Polska

15 628,1

100,0

14669,9

100,0

16 558,1

100,0

Dolnośląskie

1 030, 1

6,6

1153,2

7,9

1117,9

6.8

Kujawsko-pomorskie

655,3

4,2

834,7

5,7

864,3

5,2

Lubelskie

355,2

2,3

528,3

3,6

533,0

3,2

Lubuskie

365,5

2,3

130,4

0,9

227,4

1,4

Łódzkie

527,7

3,4

351,6

2,4

426,1

2,6

Małopolskie

1 121, 2

7,2

869,4

5,9

1247,5

7,5

Mazowieckie

4 233, 5

27,1

3679,2

25,1

3678,2

22,2

Opolskie

398, 7

2,6

279,5

1,9

285,7

1,4

Podkarpackie

707, 5

4,5

678,0

4,6

817,7

7,9

Podlaskie

248,0

1,6

304,5

2,1

425,1

2,6

Pomorskie

715,4

4,6

788,9

5,4

901,8

5,4

2 645,3

16,9

2542,3

17,3

3569,2

21,6

Świętokrzyskie

324,9

2,1

422,8

2,9

281,7

1,7

Warmińsko-mazurskie

210,2

1,3

257,9

1,8

275,8

1,7

Wielkopolskie

1450,4

9,3

1476,4

10,1

1602,8

9,7

Zachodniopomorskie

639,4

4,1

372,9

2,5

303,9

1,8

Śląskie

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006,
GUS, Warszawa 2007, s. 3.
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Głównym elementem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle
w Polsce są nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia techniczne służące
wdrażaniu innowacji (58,6%), w tym w znacznej mierze na maszyny i urządzenia
techniczne pochodzące z importu. 24,1% nakładów przedsiębiorcy przeznaczają na
budynki i budowle oraz grunty. Oznacza to, że działalność innowacyjna przedsiębiorstw w przemyśle opiera się głównie na absorpcji ze źródeł zewnętrznych nowej
technologii w postaci materialnej. Wartość nakładów na działalność badawczorozwojową B+R (główne źródło innowacji w rozwiniętych krajach zachodnich)
są bardzo niskie (9,6%)15.
Podsumowanie
Przez wiele lat działalność B+R była uznawana za jedyny i niezbędny czynnik poprzedzający innowacje (model liniowy procesu innowacyjnego), według
współczesnych teorii (model sprzężeń zwrotnych i interakcji Kline’a i Rosenberga
czy model systemowy) działalność B+R jest nadal ważna jako jeden z czynników
wspomagających, ale nie niezbędnie konieczny.
Według najnowszych teorii, określanych mianem modelu systemowego (systemic model) innowacje są rezultatem licznych złożonych interakcji między jednostkami, organizacjami i środowiskiem, w którym te jednostki i organizacje działają.
Rozwój teorii innowacji i procesów innowacyjnych wskazuje na dalszą ewolucję
tychże zjawisk wraz z postępującymi procesami we współczesnej gospodarce, co
będzie powodować powstawanie bardziej złożonych i odpowiadających rzeczywistości modeli procesu innowacyjnego.

INNOVATION PROCESS MODELS IN ENTERPRISE

Summary
Innovation process models have evolved: from Schumpeter’s times and the
supply innovation model to contemporary times with new concepts of innovation processes taking into account variables and turbulent environment,
15

Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 177.
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technical progress, globalization and servicing. One can distinguish ﬁve
generations of innovation process models: from line supply model to the
system one (complex).
Translated by Katarzyna Kozioł
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Joanna Nowakowska-Grunt

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE JAKO ELEMENT INNOWACYJNOŚCI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Skala makroekonomiczna problemów logistycznych obejmuje wszelkie zagadnienia związane z przepływem dóbr w całych gospodarkach. Przedsiębiorstwa
działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów logistycznych łączących ze sobą producentów, przedsiębiorstwa zaopatrujące i dystrybutorów w jeden, kompleksowy system, którego zadaniem jest jak najsprawniejsze przeprowadzenie procesów przepływu dóbr w celu zaspokojenia potrzeb
klienta. Ponieważ następuje powszechna globalizacja gospodarki, świat staje się
„totalną wioską”, zagadnienia związane z przepływem dóbr w takim organizmie
także nabierają specjalnego znaczenia. Budowa mniej lub bardziej skomplikowanych łańcuchów logistycznych wymaga spełnienia określonych warunków,
przede wszystkim z zakresu wskazania możliwej integracji działań w obrębie
rozbudowanych łańcuchów logistycznych. Obecnie bacznie zwraca się uwagę na
logistykę jako funkcję przekrojową, a także przejaw procesów dostosowawczych,
wymaganych do zrealizowania w przedsiębiorstwach chcących podjąć wyzwania
międzynarodowe.
Charakter zachodzących w przedsiębiorstwach procesów logistycznych jest
ściśle powiązany z wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach,
zarówno materialnymi, takimi jak procesy produkcyjne, jak również z całą szeroko
pojętą sferą regulacji (czyli de facto procesami zarządzania: zarówno w aspekcie
strategicznym, jak i operacyjnym). Taki szeroki charakter warunkuje konieczność
właściwej koordynacji, konieczność nieustannego monitorowania relacji pomiędzy
różnymi elementami systemu.
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Rozpatrując procesy logistyczne z punktu widzenia przyjętego kryterium,
czyli zapewnienia przez nie takiego skoordynowania w czasie i przestrzeni, które
doprowadzi do dostępności produktów i usług dla klienta, istotny wpływ na ich
kształt posiada strategia przedsiębiorstwa, uwzględniająca odpowiedź na pytanie
o zakres procesów logistycznych realizowanych przez samo przedsiębiorstwo lub
przez przedsiębiorstwa zewnętrzne, wynikająca z odpowiedzi na pytanie typu
make-or-buy (wyprodukować czy kupić), które bezpośrednio wiąże się z istotą outsourcingu. Konieczność odpowiedzi na tak przedstawione pytanie ma bezpośredni
wpływ na kształt całych procesów zachodzących w łańcuchu logistycznym, jednak
szczególnie silnie warunkuje ono kształt, szerokość i rodzaj działań logistycznych
w sferze zaopatrzenia.
Obserwowaną obecnie tendencją jest dążenie do integracji współpracujących za
sobą jednostek. Osiąganie integracji jest właśnie jednym z obszarów, gdzie tradycyjnie
traktowane zarządzanie musi określić nowy wymiar. Z jednej strony współpracujące
ze sobą jednostki pragną zachować swoją tożsamość i uprawnienia decyzyjne, z drugiej zaś strony potrzeba jak najwszechstronniejszych uzgodnień i koordynacji działalności, co oznacza rezygnację z wielu indywidualnych cech przedsiębiorstwa.
Spojrzenie na integrację przez pryzmat aspektów technicznych jest uznawane
za „orientację na produkt”, zgodnie z którą dominującym celem jest wytworzenie
produktu jak najdoskonalszego. W tak postrzeganej integracji uczestniczą przede
wszystkim jednostki, które mają bezpośredni lub pośredni udział w wytwarzaniu produktu, a więc tworzące łańcuchy dostaw. Uwzględnianie w tym obszarze
aspektów zarządzania pozwala mówić o zarządzaniu łańcuchami dostaw1.
Chodzi tu w szczególności o specyﬁczne podejście do grupy współpracujących
ze sobą przedsiębiorstw, likwidujące wiele istniejących między nimi dotychczas
barier, mające na celu zarządzanie i/lub koordynowanie przepływu produktów,
począwszy od surowców, a skończywszy na wyrobach gotowych, nabywanych
przez konsumentów i innych użytkowników. Celem tej współpracy jest osiągnięcie
wysokiej efektywności poszczególnych przedsiębiorstw i ich sieci jako całości,
dzięki integracji i koordynacji, jak również optymalizacja wartości dodawanej
przez wszystkie ogniwa łańcucha do produktu oczekiwanego przez klienta. Sukces
zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech typów
przepływów2 (por. rys. 1):
1

2

S. Krawczyk, Przesłanki metodologiczne zarządzania łańcuchami logistycznymi, w: Kompleksowe Zarządzanie Logistyczne – Total Logistic Management, Materiały Konferencyjne „IV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ustroń 2000”, Częstochowa 2000.
J.J. Coyle, E. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
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– informacji,
– produktów
– gotówki.
Rys. 1. Czynniki integrujące łańcuch dostaw
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Źródło: J.J. Coyle, E. Bardi, C.J. Langley Jr.,
Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.

W praktyce mają miejsce zjawiska powiązania i rozdziału w łańcuchu logistycznym3:
1. W sferze zaopatrzenia podejmuje się i realizuje takie działania, które pozwalają na dostarczenie wielu różnych materiałów i elementów kooperacyjnych w ustalonej ilości, asortymencie i jakości, w określonym terminie
i po możliwie najniższym koszcie do wyznaczonego punktu, tj. do procesu
produkcyjnego. Występuje więc zjawisko powiązania strumienia materiałów i elementów kooperacyjnych.
2. W sferze dystrybucji przyjmuje się i realizuje takie działania, które zapewniają klientom wyroby gotowe w żądanej ilości, asortymencie, w określonym terminie, po możliwie najniższym koszcie i w ustalonych punktach.
Występuje więc zjawisko rozdziału strumienia dostaw wyrobów gotowych
w sieci dystrybucji aż do odbiorców końcowych.
Każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych oraz związanych
z nimi informacji w łańcuchu logistycznym wiąże się z przezwyciężeniem czasu
3

M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wyd. AE, Katowice 2000, s. 27.
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i przestrzeni. Aspekt czasowy wiąże się z koniecznością uzyskania jak najkrótszego
czasu przepływu materiałów i wyrobów gotowych w poszczególnych ogniwach
i całym łańcuchu logistycznym.
Natomiast aspekt przestrzenny wiąże się z niezbędnymi czynnościami przemieszczenia materiałów i wyrobów gotowych od jednego ogniwa łańcucha do
następnego4.
Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej, w przeciwieństwie do centralnie planowanej, jest dominacja klienta (odbiorcy). Postępująca obecnie globalizacja
i integracja sprawia, że prawidłowość ta staje się coraz bardziej widoczna. I tak
producenci i handlowcy chcąc pozostać na rynku, muszą jeszcze bardziej niż
uprzednio spełniać oczekiwania i wymagania klientów. Czynnikiem warunkującym efektywne pozyskanie klienta jest jego obsługa, której poziom winien być
stale podnoszony. Priorytetowym czynnikiem oceny poziomu obsługi klienta,
zwłaszcza w odniesieniu do końcowego odbiorcy, jest zdolność do zaspokajania
popytu z posiadanych zapasów, czyli natychmiastowa dostępność towaru. Trudno
bowiem mówić o jakości oferowanego towaru, efektownej jego ekspozycji, kulturze
obsługi i innych elementach merchandisingu, gdy posiadanego dobra po prostu
nie ma w zapasie, na półce sklepowej5.
Rosnące wymogi obsługi klienta sprawiły, że producenci i handlowcy, chcąc im
sprostać, rozpoczęli ściślejszą współpracę w łańcuchach dostaw zgodnie z zasadą
„Moja korzyść oznacza i twoją korzyść”.
W latach 90. przedsiębiorstwa koncentrowały się głównie na obniżeniu kosztów
operacyjnych i większość związanych z tym procesów dokonywała się wewnątrz
ﬁrm. Masowa produkcja wyrobów standardowych o wysokiej jakości, systemy
informatyczne i outsourcing pomagały w osiąganiu tego celu. Działania te jednak
w niewielkim stopniu służyły integracji ﬁrmy w ramach łańcucha dostaw.
Obecnie kluczem do sukcesu jest elastyczność i szybkość działania, spersonalizowana oferta, zindywidualizowany produkt, usługa i przede wszystkim dostępność produktu. Odpowiedzią na te zadania jest stosowanie strategii ECR. Strategia
ECR jest reprezentantem nowego zjawiska, tj. przesuwania granicy efektywności
operacyjnej dzięki działaniom ﬁrmy w sieci. Eﬃcient Consumer Response to zbiór
różnych metod, technik i metod logistycznych związanych z podejściem inter4
5

M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, s. 29.
H. Kościelniak, Level of Innovation and Competitiveness of Industry after Accession of Poland to
the European Union, w: Povysenie eﬀektivnosti integrirovannogo upravlenija na predprijatijach
Central’noj i Vostocnoj Evropy, naucnyj red. A.I. Rubachov, Izd.BrGTU; Brest 2006.
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funkcyjnym, tj. marketingowo-logistycznym (marketing tworzy popyt, logistyka
go zaspakaja). Dzięki podejściu systemowemu ECR daje możliwość jednoczesnej
poprawy obsługi klienta i obniżki kosztów6.
Do podstawowych procesów ERC zalicza się:
1. Efektywne uzupełnienie zapasów, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów, co realizowane jest za pomocą:
a) zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI), polegającego na dostarczeniu na przykład hurtownikowi przez detalistę informacji o sprzedaży, co powoduje konieczność określenia przez niego wielkości dostawy i jej ﬁzycznej realizacji;
b) wspólnego zarządzania zapasami (CMI), polegającego na tym, że detalista przekazuje odpowiednie informacje co do sprzedaży i zapasów hurtownikowi, który z kolei opracowuje propozycję zamówienia
i z momentem potwierdzenia go przez detalistę staje się ono zamówieniem obowiązującym;
c) efektywnego zarządzania asortymentem sklepowym, które obejmuje
działania optymalizujące liczbę pozycji w poszczególnych grupach
asortymentowych towarów z jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniem powierzchni sklepowej; w efekcie doprowadziło to do kształtowania się tzw. zarządzania kategoriami produktów.
2. Efektywna promocja, stanowiąca podstawowe zadanie merchandisingu;
obejmuje ona specjalne zabiegi, techniki sprzedaży i ma na celu atrakcyjną
prezentację towarów i ich chwytliwą ofertę.
3. Efektywne wprowadzanie na rynek nowego produktu; ważne zadanie
nastawione na zachowanie atrakcyjności danej kategorii towarowej, determinujące wielkość sprzedaży7.
Pionierami strategii ECR były amerykańskie ﬁrmy produkcyjne i handlowe,
takie jak Procter&Gamble, Colgate, Unilever, stosując ją przede wszystkim do
wyrobów częstego zakupu. Obecnie stosowana jest również przez ﬁrmy europejskie, powołana w 1994 roku Rada ECR (European ECR Board) obejmuje m.in.
Nestle, Coca-Colę, Tesco8.
6

7
8

M. Ciesielski, Globalizacja a logistyczne aspekty konkurencyjności, w: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa
2001, str. 129-130.
Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Diﬁn, Warszawa 2001, s. 200.
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 1/2002, s. 28.
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W zastosowanym przez łańcuch dostaw systemie ECR możliwe jest uzyskanie dużych korzyści przez każdego uczestnika procesów logistycznych. W dobie
coraz powszechniej stosowanej współpracy opartej na zasadach outsourcingu, także
współpraca z operatorem logistycznym może być zorganizowana z wykorzystaniem systemu ECR. Przykładem może być rozwiązanie zastosowane przez ﬁrmę
Spedpol, która w kontaktach ze swoimi klientami zastosowała system nazwany
LOPASS, deﬁniujący zasady informatyczne oraz organizacyjne stosowane w zarządzaniu łańcuchami dostaw, w jakich znajduje się Spedpol9. Przedstawiona
współpraca w opisywanym systemie koncentruje się na pięciu poziomach: integracji potrzeb, integracji korzyści, integracji informacji oraz integracji procedur
operacyjnych i integracji systemów informatycznych. Każdy z tych obszarów
podlega szczegółowej analizie, a w konsekwencji pozwala na lepszą organizację
pracy w tym zakresie.
Integracja potrzeb. Praktyka Spedpolu wskazuje, że pomimo realizowania czynności logistycznych dla partnerów z różnych branż, mają oni podobne
potrzeby związane z przepływem informacji czy oczekiwaniami co do jakości
realizowanych procesów. Przykładem takich rozwiązań, charakterystycznych dla
wszystkich współpracujących ze Spedpolem ﬁrm, są działania związane z zaplanowaniem i realizacją procesu odbioru przesyłek z magazynu, tak aby odbywały
się one możliwie regularnie i płynnie, gdyż wpływa to na optymalizację kosztów
obsługi magazynowej podmiotu zlecającego usługę. Spedpol tym efektywniej
i skuteczniej przeprowadza powyższe działania, im bardziej szczegółową i pewniejszą informację otrzyma od klienta. De facto wymaga to informacji na temat
obsługi zleceń handlowych klienta dostępnych dla pracowników Spedpolu w czasie
jak najszybszym, a najlepiej w czasie rzeczywistym.
Integracja korzyści dotyczy sytuacji poszukiwania przez obie strony kontaktów, działań, które będą efektywne i dodadzą wartości każdej z nich. Konieczne
jest również uświadomienie ich uzyskiwania nie tylko menedżerom obydwu
partnerów, ale przede wszystkim pracownikom operacyjnym.
Integracja informacji. W tym zakresie konieczne jest uzgodnienie już na etapie projektowania, jakich informacji będą potrzebowały obie strony, aby efektywnie
i bez zakłóceń mogły realizować czynności w zakresie przepływu ﬁzycznego. Jeżeli
któryś z partnerów w wykorzystywanym przez siebie systemie informatycznym nie
generuje informacji potrzebnych drugiej stronie, konieczna staje się modyﬁkacja,
tak aby niezbędna informacja była jednak dostępna.
9

Opisany przykład opiera się na informacjach zawartych na stronie www.schenker.pl.
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Integracja procedur operacyjnych. W tym etapie systemu LOPASS konieczne jest ustanowienie ram czasowych dla realizacji poszczególnych etapów
obsługi zleceń produkcyjnych, jak i administracyjnych. Jak wskazują badania
prowadzone przez Spedpol, większość błędów, jakie mogą się pojawić na tym
etapie, wynika nie z awarii systemów operacyjnych czy sprzętowych, lecz z niedociągnięć bądź niestosowania się do założeń procedur operacyjnych, jakie zdarzają się u klientów. Stąd też konieczne jest narzucenie strukturom operacyjnym
klienta określonych reżimów organizacji pracy, tak aby było możliwe skuteczne
realizowanie projektu.
Ostatni etap, czyli integracja systemów informatycznych, polega na takim zorganizowaniu przepływu informacji, aby występowała jednoznaczność
i pewność przekazywanych informacji. W obecnej sytuacji gospodarczej nie
ma zwykle dużych problemów z integracją w zakresie infrastruktury sieciowej,
partnerzy powinni raczej skupić się na integracji systemów na poziomie komunikatów. Najczęstszą formą przesyłania informacji dla klientów jest stosowanie
raportów na specjalnie utworzonych stronach www, które są dostępne dla
klientów po podaniu identyﬁkatora i hasła. Część klientów otrzymuje także
informacje zwrotne za pomocą systemu EDI. Planuje się także poszerzyć system
LOPASS o opcję, która daje klientowi możliwość uzyskiwania tzw. raportów
dedykowanych.
Podsumowując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że sytuacja gospodarcza i konkurencyjność rynków wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią sprawne i efektywne kosztowo oraz umożliwiające uzyskanie wartości dodanej przepływy ﬁzyczne i informacyjne. Rozwiązaniem,
które powoduje, że przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw, może być zastosowanie systemu ECR. Przedstawiony
przykład praktyczny pokazuje, że współpraca w systemie ECR może obejmować
także operatora logistycznego, któremu zleca się na zasadzie outsourcingu obsługiwanie działań logistycznych klienta. We współpracy tych dwóch ogniw konieczna
jest innowacyjność i ciągłe poszukiwanie rozwiązań najlepszych dla obu stron, co
daje możliwość wyprzedzania konkurencji choćby o krok.
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LOGISTICS MANAGEMENT AS AN ELEMENT
OF INNOVATIVENESS ENTERPRISES IN POLAND

Summary
The paper analyze modern logistics management methods as an element of innovativeness enterprises. It indicates the role of ECR in improvement of supply
chain management and increase competitiveness partners in supply chain.
Translated by Joanna Nowakowska-Grunt
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Beata Skowron-Grabowska

INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH

Innowacja jest procesem zmian. Obecnie działalność przedsiębiorstw czasami
ogranicza podejmowanie prac rozwojowych, ale prawdopodobnie niektóre z tych
działań staną się przedmiotem badań w kierunku ich ulepszania. Ze strategicznej
perspektywy problem wyboru rodzaju innowacji jest ściśle powiązany ze strukturą
w przedsiębiorstwie i rodzajami otoczenia. Kluczowa dla menedżerów jest ich
umiejętność zapewnienia stabilności w obecnej działalności przedsiębiorstwa, jak
również zarządzanie nieprzewidywanymi skutkami różnego rodzaju innowacji.
Kompleksowość innowacji może być rozpatrywana w kategoriach najnowszych
teorii dotyczących procesów innowacji1.
Jednym z rodzajów innowacji są innowacje techniczne i technologiczne.
W trakcie powstawania nowych produktów i usług nadrzędne znaczenie ma
technologia 2. W procesie innowacji technologicznych można wyróżnić trzy etapy
zorganizowane w następujący sposób:
– proces inwencji,
– rozpowszechnianie,
– implementacja.
Inwencja jest spersonalizowanym procesem, w którym indywidualne formy
związków oparte są na doświadczeniu i umiejętnościach w celu przełożenia my1

2

T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday, Understanding innovation in small and medium-sized
enterprises: a process manifest, Technovation 25, 2005, s. 1124.
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 23.
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śli w koncepcje i modele. Budowanie takiego zrozumienia i zaufania pomiędzy
poszczególnymi osobami i grupami polega na tworzeniu odpowiedniej sieci powiązań w całej organizacji, a w szczególności w przedsiębiorstwach logistycznych.
Rozpowszechnianie rozwiązań innowacyjnych powoduje konieczność negocjacji
w sprawie wymiany know-how pomiędzy jego projektantami a osobami, które będą
korzystały z tych nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Firmy konsultingowe
mogą odegrać znaczącą rolę w rozpowszechnianiu nowych technologii, między
innymi poprzez różnorodne udostępnianie usług prawnych3.
Innym rodzajami innowacji, które mogą upowszechniać nowoczesne produkty, są innowacje kreatywne oraz innowacje imitujące4. Zarówno pierwszy, jak
i drugi rodzaj innowacji pozwala na rozwinięcie istniejących produktów lub usług
w przedsiębiorstwach. Innowacje w przedsiębiorstwie podzielimy na mało kompleksowe, średnio kompleksowe i bardzo kompleksowe. W tym podziale istotny
jest rodzaj produktu lub usługi, który będzie unowocześniany. Kompleksowość
innowacji może być również zależna od takich czynników, jak rozwój, możliwości
dostarczenia i znaczenie produktu lub usługi na rynku. Kompleksowość innowacji
jest wymogiem stawianym przez przedsiębiorstwa, aby nadążyć za coraz szybszymi
zmianami5. Powyższe kryteria wraz z przykładami zawarto w tabeli 1.
Wyróżnione w tabeli 1 elementy charakteryzujące kompleksowość innowacji pozwalają na podjęcie różnych działań w zakresie rozwoju, dystrybucji
i marketingu. Przedstawienie przykładów mało kompleksowych innowacji, jak
i bardzo kompleksowych, umożliwia wyróżnienie tych produktów lub usług,
które są podstawą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw logistycznych. Większość
wprowadzanych innowacji wymaga utrzymania standardów lub kompatybilności.
Dotyczy to przede wszystkim usług logistycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z centrami logistycznymi oraz usług informatycznych wspierających
procesy logistyczne, takich jak np. EDI. Działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach logistycznych można przeprowadzać na dwóch poziomach: strategicznym (biznesowym) lub operacyjnym. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwo
logistyczne przyjmuje odpowiednią politykę i strategię oraz funkcjonuje według
3

4
5

T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday, Understanding innovation in small and medium-sized
enterprises: a process manifest, Technovation 25, 2005, s. 1122.
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty..., op. cit., s. 21.
P. Pachura, S. Kot, Podejście integrujące – odpowiedzią na wyzwania współczesności?,
Pr. Nauk. Inst. Org. i Zarz. Politechniki Wrocławskiej nr 76 „Studia i Materiały” nr 18
2005, s. 196.

Niewielkie zasoby lub niskie koszty
kapitału potrzebnego
do wprowadzenia innowacji

Rozwój innowacji w warunkach
dużej ochrony patentowej

Małe wymagania zaangażowania
innych branż w rozwój innowacji

Innowacja nie wymaga utrzymania
standardów lub kompatybilności

Łatwość identyfikacji wymagań
rynkowych co do cech produktu,
jego ceny itp.

3. Kapitał zainwestowany
w innowacje

4. Ochrona patentowa

5. Dystrybucja produktu

6. Standaryzacja

7. Zrozumienie potrzeb
konsumenta

9. Działalność
marketingowa
w odniesieniu
do innowacji

ATM (bankomaty/karty debetowe).
W tym przypadku nie ma trudności
w określeniu zróżnicowania usług
i produktów. Marketing kart
debetowych jest ściśle powiązany
z kontem klienta.

Rynek lotniczy (rynek i potencjalni
klienci są łatwi do określenia)

Indywidualny sprzęt elektroniczny,
kalkulatory itp.

Innowacje związane z przemysłami
chemicznym i farmaceutycznym

Duże systemy techniczne,
elektryczne lub telekomunikacyjne
itp.

Telefonia komórkowa – sieć oraz
stacje przekaźnikowe
do wykonywania połączeń

Rolls-Royce w silnikach
samolotowych – z powodu trudności
w określeniu wielkości

Przykład bardzo kompleksowej
innowacji

Przykładem może być duża liczba
centrów logistycznych w Europie
oferujących specjalistyczne
i innowacyjne produkty oraz usługi
Produkty elektroniczne.
Występują duże trudności
w przeprowadzaniu kampanii
marketingowych z powodu dużego
zróżnicowania produktów.
Innowacje mają małe znaczenie
w utrzymaniu klienta. Z tego
powodu marketing innowacji nie
może być oparty na obecnej bazie
klientów. Sprzedaż innowacji zależy
od jej charakteru.

Wszelkiego rodzaju miniaturyzacje

EDI, operacje na kartach
kredytowych

Operacje kart kredytowych,
bankowość elektroniczna

Wiele alternatywnych produktów
/usług innowacyjnych, które mogą
konkurować z obecnymi
innowacjami

Potrzeba głębokiego zrozumienia
i wiedzy o rynku co do cech
produktu, jego ceny itp.

Innowacja musi utrzymać standardy
lub kompatybilność

Małe wymagania zaangażowania
innych branży w rozwój innowacji

Rozwój innowacji w warunkach
Innowacje w usługach (usługi
małej lub żadnej ochrony patentowej finansowe, hotelowe itp.)

Duże zasoby lub wysokie koszty
kapitału potrzebnego
do wprowadzenia innowacji

Duża liczba elementów potrzebna
do wprowadzenia innowacji

Natura problemu jest ryzykowna,
duża, kosztowna, wymaga
wysokiego stopnia nowości
technologicznych

Opis

Źródło: J. Wonglimpiyarat, Does complexity affect the speed of innovation?, Technovation 25, 2005, s. 870-871.

Innowacje mają duże znaczenie
w utrzymaniu klienta. Z tego
powodu marketing innowacji może
być oparty na obecnej bazie
klientów. Sprzedaż innowacji
nie zależy od jej charakteru.

8. Istnienie konkurencyjnego Brak lub kilka alternatywnych
źródła dochodów
produktów/usług innowacyjnych,
które mogą konkurować z obecnymi
innowacjami

Wyroby przemysłu odzieżowego

Niewielka liczba elementów
potrzebna do wprowadzenia
innowacji

2. Koordynacja sieci lub
interfejs systemu
w przypadku
wprowadzenia innowacji
Żywność, plastik lub guma

Ceramika budowlana, żywność,
wyroby z masy plastycznej – najniższa kompleksowość z powodu
niewielkich rozmiarów i niskiej ceny

Przykład mało kompleksowej
innowacji

1. Naukowe lub
Natura problemu nie jest ryzykowna,
technologiczne problemy nie wymaga specjalistycznych
w przypadku rozwoju
umiejętności lub nowości technologicznych

Opis

Tabela 1. Kryterium kompleksowości innowacji w zależności od stopnia rozwoju produktu i usługi oraz rodzaju rynku
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najlepszych praktyk biznesowych6. Odpowiednie wykorzystanie funduszy rządowych oraz międzyrządowych pozwala na szybki rozwój innowacyjnej sieci
współpracy (wykres 1).
Wykres 1. Innowacje w przedsiębiorstwach logistycznych
Domena instytucjonalna
Potencjał innowacyjny

Działalność przedsiębiorstw
logistycznych

Strategia

Techniki
i Praktyki biznesowe

Działalność biznesowa
(strategiczna)

- polityka innowacyjna

- Rozwój Nowych Produktów

- współpraca przedsiębiorstw
logistycznych

- najlepsze praktyki biznesowe

- obroty w przedsiębiorstwach
logistycznych

- zyski ze szkoleń
- integracja w ramach
łańcucha dostaw

- projekty rządowe
- współpraca z dostawcami

- dochód z innowacji

Działalność operacyjna
- jakość usług i produktów

Domena organizacyjna

Źródło: T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday, Understanding innovation in small
and medium-sized enterprises: a process manifest, Technovation 25, 2005, s. 1124.

Innowacyjnymi przedsiębiorstwami logistycznymi są te, które identyﬁkują,
interpretują i stosują wiedzę efektywnie oraz odpowiednio do potrzeb w całej
organizacji. Na wykresie 1 pokazano związki pomiędzy strategią a organizacją.
Zilustrowano również różne strategie, praktyki oraz praktyki biznesowe. Potencjał
innowacyjny zdeﬁniowano jako połączenie pomiędzy intencjami strategicznymi
a technikami i praktykami wypracowanymi przez przedsiębiorstwo logistyczne.
Konieczne jest ustalenie czynników, które w sposób istotny wpływają na strategię
przedsiębiorstwa oraz naturę praktyk stosowanych w ﬁrmach logistycznych. To
pozwoli na ustalenie odpowiedniego podejścia do nowych praktyk innowacyjnych,
które mogą zostać wprowadzone do organizacji oraz umożliwią dalszy rozwój usług
logistycznych. Domena instytucyjna odnosi się do tych procesów zachodzących
w przedsiębiorstwach logistycznych, które informują o charakterze współpracy
6

S. Kot, Logistics Centers Localization in Europe, w: Global Logistics Challenges, red. naukowa
S. Brzeziński. Wyd. WZ PCzęst., Częstochowa 2006, str. 96.
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z innymi podmiotami gospodarczymi7. Punktem krytycznym w sprawdzaniu praktyk w przedsiębiorstwie jest to, jak wyglądają one na tle swojej branży. Wskazanie
na najważniejsze mierniki w ocenie praktyk pozwoli na ukazanie tych elementów,
które powinny zostać zmienione w sposób innowacyjny.
Wykres 2. Wpływ efektów procesów innowacyjnych na rentowność przedsiębiorstwa

Źródło: K. Galanakis, Innovation process. Make sense using systems thinking,
Technovation 26, 2006, s. 1230.

Na wykresie 2 przedstawiono model, który może być wykorzystany przez
menedżerów w przedsiębiorstwach logistycznych, pozwala bowiem na ogólne
zrozumienie związków pomiędzy różnymi czynnikami, które formują system
innowacyjny. Przetwarzając ten model z wykorzystaniem pakietów komputerowych, można ocenić całkowite efekty działalności innowacyjnej, które wpłyną
na sprzedaż w przedsiębiorstwie logistycznym, zyski i satysfakcję właścicieli.
Za pomocą tego modelu można określić, jakie zewnętrzne czynniki wpłyną na
proces innowacyjny.
7

T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday, Understanding innovation in small and medium-sized
enterprises: a process manifest, Technovation 25, 2005, s. 1124.
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Szczegółowo przedstawione czynniki mogą dać możliwość określenia ich
wpływu na system innowacyjny. Tak opisane czynniki są właściwym narzędziem
dla menedżerów, żeby szybko ocenić swoje przedsiębiorstwo logistyczne. Na
początek powinni oni określić przyszłe decyzje i strategię8. Z powodu trudności,
jakie sprawiają próby ustalenia różnorodnego wpływu czynników na proces innowacyjny w dłuższym horyzoncie czasowym, niekiedy może być trudno zrozumieć
powiązanie między podjętymi teraz decyzjami a ich konsekwencjami w dalekiej
przyszłości. Dodatkowo menedżerowie poszukują takich rozwiązań, które przyniosą natychmiastowe rezultaty i będą widoczne dla właścicieli. Przyjęcie takich
rozwiązań może spowodować zmniejszenie działalności innowacyjnej w dłużej
perspektywie, a tym samym jeszcze większe problemy w funkcjonowaniu niż początkowo. Przykładem takiego rozwiązania może być redukcja kosztów na badania
i rozwój w przedsiębiorstwie, co w krótkim czasie spowoduje obniżenie kosztów
całkowitych. W dłuższej perspektywie takie działania spowodują straty z powodu
spadku sprzedaży mało innowacyjnych produktów i usług logistycznych.
Kompleksowo prowadzone badania oraz innowacje wprowadzane systematycznie do przedsiębiorstwa logistycznego przynoszą sukces organizacyjny
i ﬁnansowy.

INNOVATIVENESS AS A DETERMINING FACTOR OF LOGISTICS
ENTERPRISES DEVELOPMENT

Summary
In the paper author introduces inﬂuence of innovation process on logistics
enterprises development as well as on cooperation between them. Complex
innovation processes are characterized depending on kind of services and
products on examples. Diﬀerent innovative factors are shown, which inﬂuence on enterprise’s proﬁtability.
Translated by Beata Skowron-Grabowska

8

Z. Pastuszak, Logistyka innowacji, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzezińska, Diﬁn, Warszawa 2001, str. 198.
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Marek Szajt

INNOWACJA JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO SUKCESU
PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCEGO
W GOSPODARCE WOLNORYNKOWEJ

Wprowadzenie
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w tekstach zamieszczanych w prasie
codziennej spotykamy się z tezą mówiącą o „zbawiennej” roli innowacji w dążeniu
przedsiębiorstwa do sukcesu. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, jednakże jego poszczególne elementy mogą być dyskusyjne. Po pierwsze: co w tym
przypadku nazywamy sukcesem? Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia
możemy mówić o zwiększeniu udziału w rynku, o osiągnięciu wysokiego czy
korzystnego wyniku ﬁnansowego. W praktyce jednak w wielu przypadkach ﬁrma
będąca w praktyce autorem innowacji jest niejako aktorem jednej roli – przyrównując do rynku muzycznego – autorem jednego przeboju, gwiazdką, nie gwiazdą.
Z czego to wynika? Przyczyny są różne. Można je generalnie podzielić na kilka
grup: ekonomiczne, psychologiczne/mentalne, społeczne.
Ekonomicznymi przyczynami są na przykład zbyt małe zasoby ﬁnansowe
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie brak możliwości rozwoju, ekspansji, czy czasem
nawet pojedynczego wdrożenia. Zdarzają się, i to nierzadko, sytuacje, w których
przedsiębiorstwa nie są w stanie wprowadzić na rynek opracowanych rozwiązań
ze względu na zbyt mały kapitał. Czasami problem ten rozwiązywany jest poprzez
pożyczki, sprzedaż udziałów czy nawet sprzedaż pomysłu, nierzadko wraz z całym przedsiębiorstwem. Może więc zaistnieć sytuacja, w której projekt odniósł
sukces, ale przedsiębiorstwo przestało istnieć jako samodzielna organizacja. Inny
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problem to ochrona własności intelektualnej. Ciągły wyścig innowacyjny jest nie
mniej agresywny niż wyścig zbrojeń. Stosowane strategie i środki są w zasadzie
identyczne – łącznie ze szpiegostwem gospodarczym i imitacją stosowanych rozwiązań. Każdy rynek traktowany może być jak pole bitwy o klienta, o przewagę czy
dominację. I w tym przypadku silniejszy ma zwykle większe szanse. To potentaci
rynkowi potraﬁą pozyskać najlepszych badaczy, stworzyć im najdogodniejsze
warunki pracy czy wreszcie zaangażować odpowiednio duże zasoby gotówki
w celu wypromowania i wdrożenia nowych produktów bądź rozwiązań. Dzięki
odpowiednio rozbudowanej strukturze i liczebności zatrudnionego personelu
przedsiębiorstwa takie są w stanie jednocześnie przeprowadzać kilka etapów
procesu tworzenia innowacji w zasadzie równolegle. Przedsiębiorstwa mniejsze
poza wspomnianym brakiem środków borykają się również z problemami natury
organizacyjnej, czy wreszcie ograniczonymi możliwościami związanymi z wydajnością pracy bądź kreatywnością.
Kolejnym aspektem o naturze ekonomicznej jest dynamika rynku. Czas powstawania innowacji jest niekiedy tak długi, iż produkt tworzony nawet w oparciu
o rzetelne badania rynkowe, odpowiadający zapotrzebowaniu ze strony konsumentów, może nie traﬁć na czas na rynek. Związane może to być z pojawieniem
się wcześniej produktu konkurencyjnego, lub – co jest już związane z aspektami
społecznymi – zmianą gustów, odczuć, wreszcie zapotrzebowania konsumentów
w związku z zaistnieniem pewnych czynników o charakterze endogenicznym.
Czynniki społeczne związane są zwykle z rozwojem społeczeństwa. To sytuacja danego środowiska determinuje je w procesie podejmowania decyzji – również
tych dotyczących zakupu, a więc i popytu. Poziom rozwoju, zamożność, sposób
prowadzenia polityki społecznej, system edukacji, te wszystkie i wiele innych
czynników powodują powstanie popytu na konkretne dobro, na konkretną innowację. Niektóre z nich są lepiej zdeﬁniowane, można by rzec rozpoznane – te
stanowią zwykle mniejsze zagrożenie dla powodzenia naszego projektu. Inne
są niewiadomą. Pojawia się więc kolejna grupa czynników – psychologicznych.
Wśród nich wymienić możemy strach – lęk przed nowością, lęk przed porażką,
brak umiejętności zaakceptowania sukcesu lub jego celebrowania. Oczywiście są
też prozaiczne czynniki, jak zaprzepaszczenie szansy, roztrwonienie doświadczenia lub przewagi, spoczęcie na laurach itd. Nie jest więc łatwo odnieść sukces
– zwłaszcza małej, nieznanej ﬁrmie.
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1. Innowacje w działalności przedsiębiorstw
Przyjmując „procesową” deﬁnicję prezentowaną przez Pomykalskiego1, innowacje określa się jako: proces obejmujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a następnie jego wdrożeniem w postaci
produktu lub procesu. Czas od momentu powstania wynalazku do wykorzystania
go jako innowacji jest różny w przypadku różnych patentów, jednakże generalnie okres ten ulega skróceniu wraz z rozwojem gospodarczym. Dla przykładu
fotograﬁa jako innowacja zaistniała po ponad stu latach od jej wynalezienia,
a wynalezienie tranzystora potrzebowało już tylko pięciu lat na znalezienie wykorzystania 2. W czasach obecnych większość wynalazków znajduje zastosowanie
w postaci innowacji w ciągu roku, najdalej dwóch.
Wracając do nowych produktów, możemy wśród nich wyróżnić trzy kategorie3:
– produkty zupełnie nowe – pojawiające się pierwszy raz na rynku,
– produkty posiadające nową markę – mające charakter nowości z punktu
widzenia producenta – niekoniecznie rynku,
– produkty mające cechy nowego modelu – pozornie nowego produktu na
rynku, który w rzeczywistości różni się jedynie szczegółami od poprzednika4.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać na brak prawideł umożliwiających
przyjęcie założeń dotyczących ewentualnego powodzenia innowacji. W przypadku
innowacji o charakterze rewolucyjnym pojawia się problem związany chociażby
z przełamywaniem stereotypów. Przedsiębiorstwo wprowadzające innowację
rewolucyjną skierowaną do odbiorców młodych czy też wykształconych może
liczyć na dobry odbiór i zakładać powstanie potencjalnego popytu. Jak wiadomo bowiem, ludzie młodzi i wykształceni są bardziej podatni na nowości i bardziej chętni do wdrażania nowych rozwiązań w pracy czy w życiu codziennym.
Co więcej, dzięki większym zdolnościom absorpcji wiedzy nabywanie nowych
umiejętności i opanowywanie sposobów wykorzystania nowych produktów nie
sprawia im większego problemu. W przypadku jednak innowacji skierowanej do
osób starszych pojawia się przed przedsiębiorstwem bardzo silna bariera. Bariera
1
2

3
4

A. Pomykalski, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 26.
F. Kramer, H.G. Appelt, Innowacje w przemyśle, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1978, s. 12.
T.S. Robertson, Innovative Behavior and Communication, New York 1971, s. 250-251.
I. Leśkiewicz, Próba budowy modelu rynkowej dyfuzji innowacyjnych produktów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Folia Oeconomica Stetinensia 6, 278/1999, s. 116.
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ta ma podłoże psychologiczne i społeczne. Ludzie starsi niekiedy wręcz boją się
nowości, w niektórych przypadkach lęk ten dotyczy nie tyle samego produktu, co
ewentualnej kompromitacji związanej z brakiem umiejętności obsługi. W ostatnich dniach obserwowaliśmy na rynku pojawienie się komputerów przeznaczonych
wyraźnie dla ludzi starszych, zawierających jedynie użyteczne dla tych odbiorców
oprogramowanie z uproszczeniami obsługi manualnej włącznie. Można zatem
wprowadzać innowacje również na tym rynku, jednak jest to działanie wymagające
dużo większego zaangażowania – zwłaszcza w fazie przygotowawczej. Należy zbadać dokładnie zapotrzebowanie, przeanalizować ewentualne problemy związane
z opanowaniem umiejętności korzystania z produktu, odnieść się do istniejących
stereotypów, znaleźć sposób dotarcia do klienta ﬁnalnego itd. W niektórych
przypadkach działania takie przerastają możliwości przedsiębiorstwa. W praktyce
pozwolić sobie mogą na to tylko potentaci rynkowi.
Istnieje jeszcze jeden problem związany z innowacjami rewolucyjnymi. Ich
wprowadzenie musi się odbyć w najodpowiedniejszym czasie. Zdarzają się sytuacje, gdy innowacja jest tak rewolucyjna, że przerasta możliwości wykorzystania
– lub zyskownego wykorzystania istniejących technologii. Jednym ze znanych
przykładów jest silnik Wankla, którego koszty produkcji przerastają możliwości
wprowadzenia go – mimo niezaprzeczalnych zalet – do masowej produkcji. Innym
przykładem jest benzyna syntetyczna – produkt opracowany w okresie II wojny
światowej, którego produkcja może w dobie stale drożejących paliw naturalnych
stać się opłacalna. Istnieją również przypadki, gdy innowacja jest tworzona „na
półkę” – są to sytuacje, w których opracowuje się pewne rozwiązania, których
wykorzystanie w chwili obecnej jest wątpliwe, lub możliwe w przypadku pojawienia się innych oczekiwanych innowacji.
W działalności przedsiębiorstwa o odpowiedniej pozycji na rynku niezmiernie
ważne jest ugruntowanie tej pozycji lub jej poprawa. W praktyce nie jest to możliwe
w przypadku działań opartych jedynie na rzeczywistych innowacjach – rewolucyjnych. Większość producentów, zwłaszcza dóbr powszechnego użytku i dóbr
wyższego rzędu, pracuje nad innowacjami dwutorowo. Z jednej strony badacze
w laboratoriach zaangażowani są w tworzenie zupełnie nowych rozwiązań czy
produktów. Z drugiej strony cała rzesza ludzi – badaczy, sprzedawców, pracowników marketingu i reklamy i innych – zajmuje się ulepszaniem. Każdy sygnał
na rynku wskazujący na ulepszenie dotychczasowego produktu jest w praktyce
sygnałem do klienta mówiącym o ciągłym dążeniu do „doskonałości”, o ciągłym
ulepszaniu produktów i jednocześnie o stale wysokiej pozycji ﬁrmy na rynku.
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W praktyce kwestia związana z tym, czy mamy do czynienia z rzeczywistym,
czy też z pozornym różnicowaniem produktu, jest w tym ujęciu drugorzędna.
W skrajnych sytuacjach może się bowiem okazać, iż organizacja promocji produktu
pozornie ulepszonego – nawet przy znacznym zaangażowaniu kapitału – może
być w rezultacie bardziej opłacalna niż zaangażowanie się w badania mające na
celu rzeczywistą poprawę wartości użytkowych oferowanego produktu.
Trzecim przypadkiem jest imitacja. W zasadzie mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy innowacja jest nią nie z punktu widzenia rynku, lecz tylko z punktu
widzenia przedsiębiorstwa. Z jednej strony nie ma co liczyć na strategię spijania
śmietanki, nie jesteśmy pierwsi, być może nigdy nie będziemy kojarzeni z wprowadzanym produktem. Z drugiej strony, nie ryzykujemy niepowodzenia – o ile
produkt i popyt na niego mają charakter masowy, nie ponosimy kosztów prowadzenia akcji informacyjnej, korzystamy z cudzych doświadczeń dotyczących
zarówno dystrybucji, jak i ewentualnych ulepszeń w „nowych” modelach produktu.
W innym ujęciu możemy mówić o identyﬁkacji wprowadzonej nowości z ﬁrmą
wprowadzającą – wanny z hydromasażem nazywamy potocznie jacuzzi, choć
nazywane powinny tak być jedynie wanny ﬁrmy założonej przez Roya Jacuzzi,
piecyki gazowe potocznie nazywa się junkersami, a szliﬁerki kątowe „boschkami”.
W przypadku produkcji masowej zdarzają się jednak przypadki, gdy wprowadzenie produktów w sposób anonimowy przynosi korzyści – dotyczy to zwłaszcza
niedopracowanych rozwiązań, lub tych, w których przypadku nie zależy nam na
jakości – a jest to nadal możliwe. Anonimowość jest w tym przypadku korzystna
z punktu widzenia budowania pozycji własnej ﬁrmy.
Jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu wprowadzenie innowacji? Po
pierwsze, posiadanie w ofercie produktu jedynego w swoim rodzaju nie gwarantuje
jeszcze sukcesu. Jeżeli jednak dodamy, że produkt ten jest pożądany na rynku,
sytuacja diametralnie się zmienia. Innowator, a właściwie organizacja wprowadzająca na rynek innowacyjny produkt, w wielu przypadkach nie musi go nawet
specjalnie reklamować. Jeżeli jego użyteczność związana z nowymi cechami ma
rzeczywiście charakter innowacyjny, produkt sam jest dla siebie reklamą. Co
więcej, jeżeli jesteśmy pierwsi na rynku, działamy poniekąd jak monopoliści.
Możemy dyktować cenę, pamiętając, by z jednej strony pozwoliła ona na osiągnięcie wymiernych zysków, zwykle wysokich, z drugiej była na tyle atrakcyjna,
żeby popyt stale wzrastał a produkt powszechniał, zwiększając tym samym obroty
przedsiębiorstwa. Właściwa polityka cenowa pozwoli nie tylko pokryć koszty
wdrożenia czy przygotowania produktu, ale również umożliwi ugruntować pozycję
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na rynku i przygotować się na odparcie ataku konkurencji – często imitującej nasze
pomysły. W przypadku produktów z branż elektronicznej, telekomunikacyjnej
i ogólnie związanych z IT – o szybkim tempie rozwoju – imitacja często nie
daje dobrych rezultatów. W rzeczywistości serie produktów są krótkie, strategie
agresywne, długość życia poszczególnych wyrobów czy rozwiązań zwykle poniżej
jednego roku. W obecnej rzeczywistości, przy stale rosnącej szybkości przekazu
informacji – również handlowej czy reklamowej – ogromnego znaczenia nabiera
czas. Doświadczenia pokazują, iż nawet w przypadku wprowadzenia jednakowych
produktów przez dwie konkurencyjne ﬁrmy, wygrywa ta, która zaistnieje na rynku
jako pierwsza – zakładając oczywiście podobną reklamę i podobne nasilenie działalności promocyjnej. Dochodzi do sytuacji, w której akcje reklamowe typowych
dóbr pierwszego rzędu realizowane są w sposób zbliżony do produkcji ﬁlmowych.
Buduje się atmosferę oczekiwania, wprowadza „zwiastuny”, zapowiedzi, rozrastają
się działania public relations i publicity, by wreszcie zadebiutować z innowacją. Okazuje się niejednokrotnie, iż tu także nie jest ważne, kto rzeczywiście wprowadza
produkt jako pierwszy, ale kto o tym zakomunikuje. Sposób komunikowania się
z rynkiem i strategia tego komunikowania odgrywa w obecnych czasach kluczową
rolę w działalności przedsiębiorstw.
2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
Według danych GUS opracowanych dla Polski 13,9% przedsiębiorstw małych,
37,4% przedsiębiorstw średnich i 65,5% przedsiębiorstw produkcyjnych dużych
wprowadziło w latach 2004-2006 innowacje. Co ważne i co stanowi widoczną
poprawę względem lat ubiegłych, w tym samym okresie wprowadziło innowacje
16,9% przedsiębiorstw małych, 34,8% przedsiębiorstw średnich i 53,5% dużych
przedsiębiorstw usługowych w Polsce5. Widoczna jest więc przewaga małych
przedsiębiorstw usługowych w ich działalności innowacyjnej względem przedsiębiorstw przemysłowych. Podstawą wprowadzanych innowacji są zwykle pomysły
zatwierdzone w postaci patentów, licencji wzorów użytkowych itd.
Zaledwie 15% mikroprzedsiębiorstw posiada licencje, które niestety często
nie są dla nich źródłem innowacji. Co warte podkreślenia, trzy czwarte z tych
przedsiębiorstw posiada własne licencje, przy czym zaledwie co dwunasta jest
licencją zagraniczną. Związane jest to z wyższymi kosztami realizacji takiej licencji. Biorąc pod uwagę, iż jedynie 3% ﬁrm eksportuje produkty realizowane na
5

Nauka i technika w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 175.

MAREK SZAJT
INNOWACJA JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA...

bazie posiadanych licencji, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż opłacalność
tychże licencji nie jest aż tak wysoka6.
Przedsiębiorstwa polskie odstają względem tych pochodzących z innych
państw, jeżeli chodzi o dbanie o prawa autorskie. Jedynie 4,9% polskich przedsiębiorstw innowacyjnych zgłosiło swoje patenty, co jest jednym z najgorszych
wyników w Unii Europejskiej. Słabiej wypadają jedynie Grecy, Cypr i Słowacja.
Potentaci osiągają czterokrotnie wyższy wynik. W zakresie zgłaszania wzorów
użytkowych jesteśmy za to w czołówce, 18,8% przedsiębiorstw innowacyjnych
z Polski zgłosiło takie wzory. 9,8% przedsiębiorstw zgłosiło również wzory przemysłowe, a 6,7% potwierdziło prawa autorskie. Wyniki te są, można by rzec,
typowymi dla Unii Europejskiej. Słaby wynik w zakresie zgłoszonych patentów
wynika stąd, iż koszty w tym przypadku są najwyższe i muszą je ponosić bezpośrednio wprowadzający, czyli przedsiębiorstwa. Potwierdzają to dane szczegółowe
dotyczące wielkości przedsiębiorstw innowacyjnych zgłaszających patenty – 11,0%
przedsiębiorstw dużych, 6,3% średnich i zaledwie 2,9% małych zgłosiło swoje
patenty. Jeśli chodzi o wzory użytkowe, zgłosiło je 29% dużych, 18,7% średnich
i 16,8% małych przedsiębiorstw. W tym ujęciu to właśnie małe przedsiębiorstwa
dały nam tak dobry sumaryczny wynik. Z punktu widzenia działalności, 6,85%
przedsiębiorstw produkcyjnych (innowacyjnych) i 1,7% usługowych zgłosiło patenty i odpowiednio 19,4% i 18,7% wzory użytkowe7.
Polskie przedsiębiorstwa wykazują się jednak dość dużą nieufnością względem
ewentualnych partnerów i co za tym idzie – izolują się od innych uczestników
rynku. W Polsce około 9% małych średnich i ponad 40% dużych ﬁrm współpracuje przy wprowadzaniu innowacji z innymi partnerami8. O ile w przypadku
przedsiębiorstw dużych jest to wynik na niezłym poziomie, o tyle w przypadku
MŚP znajdujemy się w dolnej dziesiątce państw OECD.
Warto również zwrócić uwagę na dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw. Co
trzecia ﬁrma mikro wprowadziła w ostatnich latach innowacje. Zwykle są to innowacje organizacyjne i produktowe, rzadziej procesowe. Około 72% wprowadzanych
innowacji wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków. Zaobserwowano
istotną korelację dodatnią pomiędzy liczbą wprowadzanych innowacji a siedzibą
6

7

8

A. Żołnierski, Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s. 24-25.
B. Félix, Innovative enterprises and the use of patents and other intellectual property rights, European Communities, Paris 2007, s. 3-5.
K. De Backer, Open innovation on a global scale: mainﬁndings; zamieszczono na stronie:
http://www.oecd.org/dataoecd/30/9/40202631.pdf
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ﬁrmy – w większych miastach przedsiębiorstwa wprowadzały innowacje częściej.
Jest to zrozumiałe z kilku względów. Po pierwsze, w dużych miastach konkurencja
jest na tyle silna, iż aktywność przedsiębiorstw również musi być wyższa. Po wtóre,
ze względu na potencjalnie większy rynek ewentualna zwrotność inwestycji – co
potwierdzają analizy ekonomiczne – jest również szybsza9.
3. Efekty działalności innowacyjnej
Podstawowym faktem jest to, iż wprowadzane innowacje są opłacalne. W latach 2002-2004 przeciętna wartość sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych w przypadku małych ﬁrm wyniosła 824 tys. zł na przedsiębiorstwo rocznie,
podczas gdy nakłady w roku 2004 zaledwie 309 tys. zł na przedsiębiorstwo.
W przypadku średnich ﬁrm nakłady kształtowały się w tym okresie na poziomie
1,57 mln zł na przedsiębiorstwo rocznie przy dochodach w wysokości 3 mln zł na
przedsiębiorstwo rocznie. Około 21% sprzedaży nowych wyrobów w przypadku
małych przedsiębiorstw i 27% sprzedaży w przypadku średnich stanowił eksport10.
Oczywiście biorąc pod uwagę korzyści skali, wydaje się, iż w przypadku dużych
przedsiębiorstw ewentualne zyski są dużo większe przy podobnych nakładach –
zwłaszcza dotyczących badań.
Jako efekty wprowadzania innowacji produktowych wskazuje się głównie:
– poprawę jakości – 41% małych i 38% średnich przedsiębiorstw,
– rozszerzenie asortymentu – 35% małych i 36% średnich przedsiębiorstw,
– wejście na nowe rynki.
Przy innowacjach procesowych efektem jest:
– zwiększenie zdolności produkcyjnych,
– zwiększenie elastyczności produkcji
– obniżka kosztów pracy,
– spadek materiałochłonności.
Jak widać, innowacje procesowe działają zgodnie z wszelkimi zasadami opłacalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Praktycznie w każdym z wymienionych przypadków wzrasta opłacalność produkcji, a co za tym idzie – możliwość
osiągnięcia sukcesu na rynku. Innowacje organizacyjne przynosiły podobne skutki,
przy czym znakomita większość badanych jako główną korzyść wymieniała skrócenie czasu reakcji na potrzeby klientów, a więc usprawnienie działalności.
9
10

A. Żołnierski, Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s. 35.
Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport,
red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006, s. 22.

MAREK SZAJT
INNOWACJA JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA...
Rys. 1. Udział wyrobów nowych i zmodernizowanych w sprzedaży ogółem
w państwach europejskich w 2004 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

W sensie makro jako wyznacznik innowacyjności często stosuje się udział
wyrobów nowych i zmodernizowanych w sprzedaży ogółem. Sprzedaż tych wyrobów w latach 2002-2004 (dla tych lat posiadamy porównywalne dane dla wielu
państw) wyniosła w Polsce 22% sprzedaży ogółem. Jest to dość pokaźny wynik,
przy czym, co warto zauważyć, podobnymi szczycą się przede wszystkim państwa
biedniejsze – Rumunia, Bułgaria, Malta. Jest to być może efekt konwergencji lub
tak małych obrotów w ogóle, iż udział produktów atrakcyjniejszych wydaje się
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pozornie bardzo wysoki. Obecnie udział wyrobów nowych i zmodernizowanych
w sprzedaży w Polsce spadł do poziomu 18%.
Wnioski
W bieżącej rzeczywistości gospodarczej nie jest łatwo odnosić sukcesy. Każde
działające na rynku przedsiębiorstwo skazane jest na ciągłą walkę o klienta. Jednymi z głównych narzędzi w tej walce są kreatywność, pomysłowość, innowacyjność. Samo wprowadzenie nowego, dotąd nieznanego produktu, czy jedynie jego
bardziej użytecznej modyﬁkacji, nie gwarantuje sukcesu. Jest to jednak pewnego
rodzaju zabezpieczenie przed możliwością zniknięcia z rynku. Natomiast innowacja wprowadzona w oparciu o rzetelne badania rynkowe, będąca odpowiedzią
na istniejące zapotrzebowanie, pozwala zwykle na wielokrotne pokrycie poniesionych na jej wprowadzenie nakładów i w wielu wypadkach stanowi o sukcesie
przedsiębiorstwa.

THE INNOVATION AS POTENTIAL SOURCE OF SUCCESS OF ENTERPRISE
FUNCTIONING IN THE FREE-MARKET ECONOMY

Summary
The innovations be considered as source of success of enterprise universally.
The test of estimate of possibility of reference success in relation to using the
innovation by enterprises in presented text was undertaken. It the observations
of introducing on market of new products, their imitation by competition and
the threats of rejection from side of market were worked. The small, medium
and large enterprises with point of view their innovativity were compared.
Results for Poland to diﬀerent countries were have brought back. It Polish
Agency of Enterprise Development using data, basic advantages, what enterprises brought back in result of introduction of innovation was showed.
Translated by Marek Szajt

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Katarzyna Szopik-Depczyńska

ROLA RZĄDU POLSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU
AKTYWNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

We współczesnej gospodarce, kładącej nacisk na zarządzanie wiedzą, wydatki
na prace badawcze i rozwojowe są jednym z najistotniejszych elementów decydujących o rozwoju przedsiębiorstwa. Fakt ten skłania przedsiębiorstwa do coraz
szerszego angażowania się w działalność badawczą i rozwojową.
Wprowadzenie motywacji ﬁnansowej dla przedsiębiorców ma na celu zwiększenie ich nakładów na B+R, a dzięki temu zwiększenie innowacyjności poprzez
transfer nowych technologii ze sfery nauki do gospodarki oraz wzrost liczby
przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi na podstawie nowych rozwiązań
technologicznych1. Ustawa o niektórych formach wpierania działalności innowacyjnej2, której zadaniem jest regulacja funkcjonowania podmiotów prowadzących
działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną w aktualnej rzeczywistości gospodarki rynkowej, proponuje dwa zasadnicze instrumenty stymulujące przedsiębiorstwa do podnoszenia poziomu tej aktywności:
– instrumenty podatkowe,
– bezpośrednie wsparcie ﬁnansowe.
W polskiej rzeczywistości gospodarczej bezpośrednie wsparcie ﬁnansowe działalności badawczo-rozwojowej najczęściej realizowane jest poprzez kredyt technologiczny, opisany w dalszej części artykułu, oraz granty polegające na ﬁnansowaniu
1

2

Strategia zwiększania nakładów na B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Innowacyjności, Warszawa 2004, s. 11.
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 25 lipca 2005 r.
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484).
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lub współﬁnansowaniu projektów badawczych lub celowych wybranych w drodze
konkursu, co przy bardzo trudnej sytuacji budżetowej nie może przynieść zauważalnych efektów makroekonomicznych. Charakter bezzwrotnego przysporzenia
ﬁnansowego mają również instrumenty wspierania proponowane w sektorowych
programach operacyjnych. Instrumenty te obejmują stosunkowo niewielką grupę
przedsiębiorców, posiadających odpowiedni potencjał intelektualny i umiejętności
umożliwiające przygotowanie specjalnej dokumentacji wymaganej w procedurach
funduszy strukturalnych3.
Jeżeli chodzi natomiast o pierwszą grupę instrumentów – instrumenty podatkowe – to dla zwiększenia poziomu innowacyjności Strategia zwiększania nakładów
na B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej proponowała zastosowanie
następujących instrumentów motywacyjnych4:
a) odliczenie nakładów na określone rodzaje działalności B+R od podstawy
opodatkowania;
b) opóźnienie terminu płatności zobowiązań podatkowych, np. poprzez
przyspieszoną lub natychmiastową amortyzację;
c) technologiczny kredyt podatkowy, polegający na możliwości sﬁnansowania przez przedsiębiorcę technologii wdrożeniowej z kredytu spłacanego
przez niego z przyrostu wpływów podatkowych na rzecz Skarbu Państwa,
równego przynajmniej wartości zaciągniętego kredytu;
d) rozważenie odstąpienia od zwolnienia z podatku VAT usług naukowo-badawczych i obciążenie ich stawką podatkową na poziomie 0% na zasadach
zgodnych z przepisami Unii Europejskiej.
Warto zaznaczyć, że instrumenty podatkowe pozwalają samym przedsiębiorstwom ocenić, jakie działania dają największe szanse na odniesienie sukcesu
gospodarczego, podczas gdy system grantów koncentruje się na priorytetach
określanych często arbitralnie przez władze publiczne5.
Dla osiągnięcia założonych celów, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz.
1484), wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych, które to zmiany
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Ustawa, zmieniona przez ustawę z dnia
3

4
5

Strategia zwiększania nakładów na B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Innowacyjności, Warszawa 2004, s. 11.
Ibidem, s. 11-12.
Ibidem, s. 11.
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12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 723), która weszła
w życie dnia 5 lipca 2006 r., znowelizowała przepisy podatkowe, które obowiązują
z mocą wsteczną od początku roku 2006.
Cel główny ustawy to wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawa
efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R. Cel
ten zostanie zrealizowany m.in. poprzez cele cząstkowe zdeﬁniowane jako6:
– rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,
– wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową,
– zwiększenie zainteresowania działalnością badawczo-rozwojową podmiotów sektora prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na
tę sferę.
Znowelizowana ustawa wprowadziła cztery zasadnicze instrumenty podatkowe, których zadaniem jest wspieranie sfery B+R w przedsiębiorstwach7:
a) skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac badawczo-rozwojowych
z 36 miesięcy do 12 miesięcy;
b) wliczenie wydatków na prace badawczo-rozwojowe w koszty uzyskania
przychodów niezależnie od wyniku, jakim się zakończyły;
c) odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii;
d) opodatkowanie 22-procentową stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych.
Ponadto znowelizowana ustawa ułatwia przedsiębiorcom dostęp do nowych
technologii i wspiera prace badawczo-rozwojowe odpowiadające potrzebom gospodarki. Stworzyła również korzystniejsze dla przedsiębiorców przepisy w zakresie
ulgi podatkowej na zakup nowej technologii poprzez wyłączenie ulgi podatkowej
na zakup nowej technologii spod regulacji europejskich dotyczących pomocy
publicznej i udostępnienie jej wszystkim przedsiębiorcom na takich samych warunkach, bez tworzenia grup uprzywilejowanych. Ustawa w swoim dotychczaso6

7

W. Baj, I. Pietucha, Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Gazeta
Innowacje, rok 2006, nr 29, s. 10.
Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 723).
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wym brzmieniu umożliwiała odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków
przeznaczonych na nabycie nowej technologii w wysokości8:
– 50% ceny zakupu nowej technologii w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
– 30% w przypadku pozostałych podmiotów.
Nowelizacja ustawy ujednolica wysokość odpisu, wprowadzając dla wszystkich przedsiębiorstw możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50%
ceny nowej technologii. Odliczeń na zakup nowej technologii można dokonywać
w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych. Prawa do odliczeń (ulgi) nie nabywają podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
na podstawie zezwolenia.
Dzięki ustawie istnieje możliwość zaliczenia kosztów prac rozwojowych poniesionych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie są uznane za wartości niematerialne
i prawne w rozumieniu art. 22b ust. 2 pkt 2 lub art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli prace rozwojowe mogą być uznane za
wartości niematerialne i prawne, wówczas wydatki nań poniesione zaliczyć należy
do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne9.
Ustawa wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych. Zmiana umożliwia szybsze zamortyzowanie kosztów prac rozwojowych
zakończonych wynikiem pozytywnym. Obecnie zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych (art. 16b ust. 2 pkt 3), możliwa jest amortyzacja
kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może
być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli10:
a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle zdeﬁniowane, a dotyczące
ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
8

9

10

K. Gulda, Rozwój ﬁrmy przez innowacje. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności
gospodarczej, Materiały Konferencyjne V Krajowego Forum Informacyjno-Edukacyjnego dla
MŚP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Innowacyjności, Warszawa 2005, s. 9.
Innowacyjność popłaca. Nowe odliczenia podatkowe dla ﬁrm, Poradnik Podatnika, Wyd. Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 76.
A. Radziejowska, K. Kornosz, Rozwiązania podatkowe dla ﬁrm wdrażających innowacje.
Zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Biuletyn Euro
Info Centre, nr 2 (84), maj 2006, s. 4.
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c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przez spodziewane przychody ze sprzedaży
tych produktów lub zastosowania nowych technologii.
Należy również zauważyć, że okres amortyzacji zakończonych prac uległ
skróceniu z 36 miesięcy do 12 miesięcy.
Poniesione przez podatnika (zarówno osobę ﬁzyczną, jak i prawną) wydatki na
rzecz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mogą zostać wliczone w koszty
uzyskania przychodów, o ile nie mogą być one uznane za wartości niematerialne
i prawne. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
doprecyzowała w tym względzie dotychczasowe regulacje. Dotychczas tylko te
wydatki na prace rozwojowe, które doprowadziły do uzyskania nowego produktu
lub nowej technologii, podlegały amortyzacji. Powodowało to sytuację, w której
wydatki na przedsięwzięcia rozwojowe nie zakończone sukcesem w postaci powstania nowego produktu lub nowej technologii, które mogłyby być wprowadzone
na rynek, musiały być ﬁnansowane z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę
z pozostałych dziedzin jego aktywności gospodarczej. Jedynym warunkiem zaliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów
było zakończenie ww. prac. Po nowelizacji nie ma już znaczenia rezultat, jakim
zakończą się prace, i czy ich efekt w postaci produktu lub technologii zostanie
wdrożony do produkcji lub bezpośredniego zastosowania. Nie jest również wymagane, aby wyniki prac znalazły odzwierciedlenie w przychodach przedsiębiorstwa,
tzn. żeby przychody uzyskiwane w wyniku prowadzonych badań pokryły koszty
ich przeprowadzenia11.
Przed wprowadzeniem nowych regulacji prawnych podatnicy prowadzący
działalność naukowo-badawczą nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT
od nabywanych towarów i usług. Usługi te były zwolnione z podatku VAT, co
stanowiło barierę dla współpracy jednostek badawczo-rozwojowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Utrata możliwości odliczenia podatku VAT powodowała
zwiększanie kosztów prowadzonych działań i badań naukowych12. Od 1 stycznia
2006 r. wprowadzono VAT na usługi naukowo-badawcze – stawka wynosi 22%.
Oczywiście najkorzystniejsza byłaby stawka 0%, jednak ze względu na dążenia Unii
Europejskiej do ujednolicenia stawek podatku VAT w całej Europie mało prawdo11
12

Ibidem, s. 4.
T. Pyrć, Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej, Biuletyn Informacji Publicznej nr
131, Warszawa 2005, s. 9.
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podobne wydaje się wynegocjowanie przez Polskę takiej stawki. Dlatego też Polska
będzie dążyć do wynegocjowania stawki preferencyjnej w wysokości 7%13.
Dodatkowo, środkami ﬁnansowymi na naukę dysponuje w Polsce minister
właściwy do spraw nauki (obecnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Finansowaniu podlegają działania na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa, a w szczególności badań naukowych, prac
rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego. Ze środków przeznaczonych na naukę ﬁnansowaniu podlegają14:
– inwestycje na badania naukowe i prace rozwojowe,
– projekty badawcze i celowe,
– współpraca naukowa z zagranicą oraz działalność wspomagająca badania.
Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty zamawiane, własne
oraz rozwojowe mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego
podstawę do zastosowań praktycznych, natomiast ﬁnansowanie działalności wspomagającej badania obejmuje m.in.:
– sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
– tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych,
– upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych
lub naukowo-technicznych,
– promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.
Polska polityka innowacyjna dotychczas nie motywowała przedsiębiorstw do
inwestowania w badania i rozwój, jak również do wprowadzania nowych technologii. Chcąc zmienić ten stan, w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oprócz wspomnianych wyżej instrumentów przewidziane
są inne rozwiązania mające na celu podniesienie konkurencyjności gospodarki
w zakresie B+R.
Instrumentem ﬁnansowym mającym zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie, prace badawcze i rozwojowe oraz wdrażanie ich wyników
w produkcji nowych wyrobów lub świadczeniu nowych usług ma być kredyt techno13

14

P. Kowalczyk, Usługi naukowo-badawcze, VAT i Akcyza, rok 2006, nr 4, Wyd. Trendy, Warszawa 2006, s. 32.
Ustawa o zasadach ﬁnansowania nauki z dnia 8 października 2004 (Dz. U. 2004, Nr 238,
poz. 2390).
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logiczny. Wprowadzając to rozwiązanie, rząd miał na celu wsparcie i przyspieszenie
transferu innowacyjnych technologii z ośrodków badawczych do ﬁrm15.
Kredyt technologiczny udzielany jest na ﬁnansowanie inwestycji technologicznych polegających na16:
– zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu i uruchomieniu,
– pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi lub zmodernizowanymi wyrobami/usługami,
– wdrożeniu własnej nowej technologii i uruchomieniu w oparciu o nią produkcji.
Przy czym przez nową technologię rozumie się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyników badań naukowych, która umożliwia prace rozwojowe, a w rezultacie wytwarzanie nowych
lub udoskonalonych wyrobów lub usług, które nie są stosowane na świecie dłużej
niż 5 lat17.
Kredyt technologiczny udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze
środków Funduszu Kredytu Technologicznego18. Art. 4 ustawy mówi, iż kredyt
technologiczny udzielany jest na warunkach nie odbiegających od warunków oferowanych na rynku, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty
kapitału kredytu. Udział własny przedsiębiorcy w ﬁnansowaniu inwestycji technologicznej, na którą będzie udzielony kredyt technologiczny, nie może być mniejszy
niż 25% wartości tej inwestycji, przy czym udziału własnego nie mogą stanowić
środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania
kredytów, a także gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od
15

16

17

18

R. Pulsakowski, Pomoc publiczna i fundusze pomocowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw,
Fundusze Europejskie, rok 2006, nr 4, s. 23.
Materiały informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, www.
kpk.pl
L. Labocha, Kredyt technologiczny szansą na rozwój ﬁrmy, Prawo Przedsiębiorcy, rok 2005,
nr 51-52, s. 77.
Na Fundusz Kredytu Technologicznego składają się: dotacje celowe z budżetu państwa
określane corocznie w ustawie budżetowej, spłaty rat kapitałowych kredytów technologicznych, prowizje za udzielanie kredytów technologicznych, odsetki od lokat środków
Funduszu w bankach, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz inne wpływy; Ustawa
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 25 lipca 2005 r., art. 10.
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oferowanych na rynku. Ponadto wysokość kapitału kredytu technologicznego nie
może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 2 mln euro.
Kredytu technologicznego nie udziela się przedsiębiorcom, którzy znajdują
się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w okresie restrukturyzacji realizowanej
z udziałem pomocy publicznej, chyba że jest to mikroprzedsiębiorca lub mały
przedsiębiorca19.
Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje umorzenia części kredytu technologicznego w ratach w wysokości odpowiadającej 20% wartości netto wskazanej
na przedkładanych przez kredytobiorcę, nie częściej niż dwa razy w roku, fakturach dokumentujących dokonanie sprzedaży towarów lub usług powstałych
w wyniku inwestycji technologicznej ﬁnansowanej z kredytu technologicznego
wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Całkowita kwota umorzenia kredytu
nie może jednak przekroczyć:
a) równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania umorzenia;
b) 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego;
c) w danym roku kalendarzowym – iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia
udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego;
d) 30% wydatków na realizację inwestycji technologicznej w Warszawie lub
Poznaniu;
e) 40% wydatków w przypadku inwestycji technologicznej realizowanej we
Wrocławiu, Krakowie lub Gdańsku-Gdyni-Sopocie;
f ) 50% wydatków na pozostałych, niewymienionych obszarach.
Co warto podkreślić, pomoc w formie umorzenia podlega sumowaniu z inną
pomocą publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych
źródeł, przeznaczoną na inwestycję technologiczną będącą przedmiotem kredytu
19

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej to przedsiębiorca: a) którego wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem ﬁnansowym roku bieżącego przewyższa
50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego – w przypadku spółki kapitałowej; b) którego
wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku spółki stanowiącego mienie wniesione
jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku – w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową;
c) który spełnia kryteria kwaliﬁkujące się do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego; Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 25 lipca
2005 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1484, art. 2, ust. 13.
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technologicznego lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją
i nie może ona przekroczyć limitów, o których mowa w ustawie (art. 6, ust. 4).
Z kolei ust. 8 powyższego artykułu ustawy informuje, iż umorzeniem mogą
być objęte, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji technologicznej,
udokumentowane zapłaconymi fakturami20:
a) na zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków
trwałych, z wyłączeniem środków transportu;
b) na rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych;
c) na instalację i uruchomienie środków trwałych;
d) na prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne bezpośrednio i wyłącznie związane z wdrożeniem
nowej technologii, w oparciu o którą jest realizowana inwestycja technologiczna ﬁnansowana kredytem technologicznym oraz koszty produkcyjne
niezbędne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub usługi) powstałego w wyniku tej inwestycji;
e) na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji,
nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, które w przypadku przedsiębiorcy nie będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą nie mogą przekroczyć 25% wydatków, o których mowa w punkcie 1 i 2, pod warunkiem, że:
– będą stanowić własność kredytobiorcy i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS),
w którym zrealizowana została inwestycja technologiczna ﬁnansowana
kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
– zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
– podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi.
Kredyt technologiczny jest bez wątpienia jedną z ważniejszych propozycji rządu
mających na celu aktywizację działalności B+R w polskich przedsiębiorstwach. Jest
on niewątpliwie szansą dla przedsiębiorców, którym kwestia rozwoju technologicznego i pobudzania sfery badawczo-rozwojowej nie jest obca. Należy w tym miejscu
jednak dodać, iż zasadniczą kwestią w przypadku instrumentów wspierających jest
konsekwencja i chęć skorzystania z proponowanych przez rząd rozwiązań.
20

A. Radziejowska, K. Kornosz, Kredyt technologiczny w Banku Gospodarstwa Krajowego, Biuletyn Euro Info Centre, nr 2 (84), maj 2006, s. 7.
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W ostatnim kwartale 2003 roku zlecono i wykonanych zostało szereg ekspertyz, które stały się podstawą do dyskusji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej
Polski. Przygotowane wówczas prognozy zainicjowały opracowanie Założeń do
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. 27 kwietnia 2004 roku zostały
one przyjęte przez Radę Ministrów. Założenia te stały się tematem wielu regionalnych i sektorowych debat i konsultacji społeczno-gospodarczych, również
z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Wstępny projekt Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu
11 stycznia 2005 r. Ostateczny Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 września 2006 roku. W roku 2006 nastąpiło
przeprowadzenie wszystkich przygotowań instytucjonalnych i operacyjnych warunkujących kompleksowe podjęcie realizacji Planu od początku 2007 roku.
W odróżnieniu od Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, który był
dokumentem programującym wykorzystanie przez Polskę funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Narodowy Plan Rozwoju na lata
2007-2013 jest strategią obejmującą całokształt działań rozwojowych kraju, bez
względu na pochodzenie środków ﬁnansowych. Tak więc poza przedsięwzięciami
współﬁnansowanymi z budżetu UE, uwzględnione w niej będą działania ﬁnansowane wyłącznie z zasobów krajowych. Przy opracowywaniu NPR 2007-201321
uwzględnione zostaną cele zawarte między innymi w:
– narodowej strategii rozwoju regionalnego,
– strategiach sektorowych,
– strategiach rozwoju województw,
– programach wieloletnich,
– koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
– założeniach polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz założeniach polityki innowacyjnej państwa.
Dokument ten zawiera również prognozy i oceny możliwego wpływu NPR
2007-2013 na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki, z uwzględnieniem roli
prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Spośród 15 programów operacyjnych służących realizacji założeń NPR na lata
2007-2013 największe znaczenie z punktu widzenia tematyki aktywizacji sektora
B+R ma Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka”22.
21
22

Więcej na temat Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 na stronie www.npr.gov.pl.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 28 lipca 2006.
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PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) został przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 roku. Stanowi on jeden z elementów systemu służącego
efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków strukturalnych UE w latach
2007-2013. PO IG koncentruje się na dwóch podstawowych celach – wzroście
gospodarczym i zatrudnieniu, przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju.
Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, przyjęte na podstawie założeń ujętych w krajowych dokumentach strategicznych. Ich analiza pozwoliła na sformułowanie i przyjęcie następujących celów szczegółowych służących
rozwojowi polskiej gospodarki, dotyczących również sfery B+R. Są nimi:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez aktywizację sfery
B+R.
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na
rynku międzynarodowym.
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Opis priorytetów w poszczególnych celach szczegółowych zawiera schemat 1.
Strukturę nakładów na realizację poszczególnych priorytetów przedstawia
tabela 1.
Tabela 1. Struktura nakładów na realizację poszczególnych priorytetów w PO IG

Priorytet Razem środki publiczne

Europejski Fundusz
Publiczne
Rozwoju Regionalnego środki krajowe

Udział Priorytetu
w alokacji
na PO IG (%)

1

1314,27

1117,13

197,14

15,95

2

1314,27

1117,13

197,14

15,95

3

403,15

342,68

60,47

4,89

4

2760,05

2346,04

414,01

33,49

5

834,00

708,90

125,10

10,12

6

462,14

392,82

69,32

5,61

7

823,53

700,00

123,53

9,99

8

329,64

280,20

49,45

4,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2006.
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Źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 68.

Schemat 1. Cele szczegółowe oraz priorytety w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Strategia Lizbońska postawiła za cel krajom członkowskim UE stworzenie
najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Założenie to ma być
zrealizowane do roku 2010. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 ma być
zachętą do rozwoju przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu odpowiednich instrumentów oraz rozwoju działalności B+R zwiększającej innowacyjność krajowej
gospodarki. Ponadto plan ten przyczyni się do wzrostu potencjału badawczo-rozwojowego, kreowania wiedzy i transferu technologii. Narodowy Plan Rozwoju
(NPR) na lata 2004-2006 zakładał poziom nakładów na naukę na poziomie 1,5%,
przy czym ich poziom według Strategii Lizbońskiej miałby osiągnąć do 2010
roku 3% PKB. NPR na lata 2007-2013 uwzględnia wzrost nakładów na sferę
B+R docelowo sięgającą 3% PKB w roku 2013, z czego 2% stanowiłyby środki
unijne i prywatne. Ten niezwykle ambitny cel powinien być wspierany przez
wprowadzenie szeregu instrumentów ekonomiczno-ﬁnansowych zachęcających
przedsiębiorców do inwestowania w sferę badawczo-rozwojową. Polityka gospodarcza zawarta w NPR na lata 2007-2013 ukierunkowana na zaktywizowanie
sfery B+R powinna stać się w najbliższych latach priorytetem.

THE KEY ROLE OF POLISH GOVERNMENT IN STIMULATING RESEARCH
AND DEVELOPMENT ACTIVITY

Summary
In modern economy, focused on knowledge management, capital expenditure
on R&D is the key element that creates the growth of enterprise. This simple
fact forces government to create the tools witch stimulates R&D activity. This
particular article is taking up the subject of the tools both ﬁscal and direct used
by polish government to support R&D activity in national enterprises.
Translated by Katarzyna Szopik-Depczyńska
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Arkadiusz Świadek

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNYCH
SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

Dynamizm i systemowość innowacji zostały dotychczas opisane w nurtach
teoretycznych określanych jako szkoły ewolucyjna i neoschumpeterowska. Proces
innowacyjny na poziomie przedsiębiorstwa jest uznawany w tych koncepcjach
jako układ aktywności, które są ze sobą powiązane przez wzajemne sprzężenia
zwrotne. Innowacja jest natomiast rezultatem interaktywnego procesu uczenia,
który angażuje często kilku aktorów z wewnątrz i spoza przedsiębiorstwa.
Innowacja i jej dyfuzja stają się tym samym rezultatem interaktywnego i kolektywnego procesu sieciowego, personalnych i instytucjonalnych powiązań ewoluujących w czasie. Odpowiadają one w regionie na wyzwania stawiane przez
„nową ekonomię”: globalizację i akcelerację zmian technologicznych, stwarzając
tym samym szanse dla rozwoju gospodarczego w słabo rozwiniętych regionach.
Czy to paradoks, że z jednej strony obserwujemy omawiane trendy w gospodarce światowej, a z drugiej wzrost znaczenia miast i regionów jako skupisk
rozwoju ekonomicznego? Otóż nie, bowiem główną przyczyną przeniesienia
ekonomicznego wzrostu na poziom regionalny są rezultaty ekonomiki aglomeracji
w dziedzinie efektywności produkcji.
Obserwacje prowadzone w najbardziej rozwiniętych krajach wskazują, że
mimo rosnącego znaczenia umiędzynarodowienia gospodarki region postrzegany
jest jako alternatywna możliwość egzystencji i rozwoju sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w nowej konstelacji światowego rynku. Z tego powodu jednym
z głównych celów polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest zapewnienie płynnej adaptacji struktur przemysłowych w obliczu światowych zmian parametrów
społecznych, gospodarczych i technologicznych.
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Potrzeby lokalne zostały uznane za lepiej identyﬁkowalne, a czynniki wspomagające innowacje deﬁniowalne i poddające się kontroli na tym poziomie agregacji.
Szczególną cechą podejścia regionalnego jest fakt, że w jego obrębie można prowadzić bardziej właściwe w wymiarze przestrzennym projektowanie i implementację
elementów polityki przemysłowej. Potencjalne korzyści wynikają ze znajomości
charakterystyki lokalnej ekonomii, bliskości władz samorządowych i instytucji, które są bezpośrednio zainteresowane sukcesem różnorodnych programów.
Niemniej warto pamiętać, że tożsamość regionalna jest częściej uzależniona od
interakcji i informacji przepływających między osobami, przedsiębiorstwami
i instytucjami, mniej zaś od specyﬁki terytorialnej i podmiotów tam funkcjonujących sensu stricto.
Proces budowy systemów przemysłowych na świecie polega aktualnie na
koncentracji przestrzennej związków sieciowych i prowadzi do spadku znaczenia
pojedynczych przemysłów na poziomie regionalnym – do momentu aż nowe technologie zaczną promować zbliżanie różnych przemysłów (budowa sieci). Innowacje
i podejście regionalne stanowią zatem istotną bazę dynamizmu ekonomicznego.
Systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań teoretyczno-empirycznych
w horyzoncie ostatnich 15-20 lat. Podejście to skupia się na determinantach rozwoju i dyfuzji innowacji procesowych i produktowych. Jego istotą są zatem relacje
zachodzące między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami regionu. Wnioski z prowadzonych badań świadczą bowiem o tym, że podmioty produkcyjne
osiągają większe sukcesy, kiedy są elementami intensywnej integracji sieciowej.
Lokalne sieci innowacji prowadzą do stworzenia szans (okazji) dla słabo rozwiniętych regionów. Nie są jednak gotowym rozwiązaniem dla ich wszystkich
problemów gospodarczych. Dają one dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom
do globalnych zasobów, podczas gdy z drugiej strony umożliwiają produkcję wyrobów na rynek międzynarodowy.
Regionalne systemy przemysłowe dzięki procesowi współpracy odgrywają
istotną rolę w podziale pracy wśród producentów, sprzedawców, nabywców czy
sfery badawczo-rozwojowej. Podmioty, które nie kooperują i nie wymieniają
wiedzy, redukują swoją konkurencyjność w długim okresie i tracą zdolność do
wchodzenia w związki wymiany.
Nakreślone ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki
wpływu wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność w regionalnych systemach
przemysłowych. Podstawową hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że
mechanizmy innowacyjne funkcjonujące w terytorialnych układach industrialnych
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i w ich kontaktach z otoczeniem są silnie zdeterminowane wielopłaszczyznowym
oddziaływaniem specyﬁki lokalnej, w tym struktury wielkości przedsiębiorstw.
Czynniki te odpowiadają za aktualny kształt systemów przemysłowych w Polsce
i wpływają na możliwości ich rozwoju. Właściwa (umiejętna) identyﬁkacja przebiegu procesów innowacyjnych oraz ich ograniczeń w krajowym systemie gospodarowania stwarza podstawy do budowy zdywersyﬁkowanych ścieżek rozwoju
sieci innowacyjnych, uwzględniających specyﬁkę krajową i wewnątrzregionalną,
umożliwiających akcelerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji technologii.
W dłuższej perspektywie oznacza to poprawę konkurencyjności regionów oraz
kraju na rynku międzynarodowym.
Głównym celem badania była próba poszukiwania konwergencji i dywergencji
w działalności innowacyjnej regionalnych systemów przemysłowych, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej struktury dynamicznej
regionalnej sieci innowacji, uwzględniającej specyﬁkę Polski i jej regionów.
Warstwa egzempliﬁkacyjna pracy została oparta na studium szczegółowo
eksplorującym trzy wybrane, odmienne przypadki województw: śląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz
ankietowy na grupie 1268 przedsiębiorstw, choć docelowo baza danych obejmowała 1403 podmioty przemysłowe z wyselekcjonowanych regionów. Podstawową
ścieżką gromadzenia danych była procedura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną
z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową. Formami uzupełniającymi były: wywiad prowadzony telefonicznie lub pozyskiwanie wypełnionego
kwestionariusza drogą elektroniczną, względnie faks. Nieprawidłowo wypełniona
ankieta, w zależności od miejsca popełnionego błędu, zasadniczo dyskwaliﬁkowała
ją z możliwości uczestnictwa w kolejnych etapach badania. Część brakujących
danych starano się uzupełnić przez ponowny kontakt z przedsiębiorstwem lub
dzięki materiałom dostępnym w formie elektronicznej.
Wstępna macierz pozwalająca na jej dalszą rekonstrukcję obejmowała w zależności od przypadku między pięćdziesiąt trzy tysiące a dziewięćdziesiąt tysięcy wprowadzonych w formie elektronicznej informacji. Wykorzystując metody
logiki formalnej przygotowano bazę do obliczeń końcowych wykonanych przy
wykorzystaniu pakietu Statistica. Dla każdego z regionów skonstruowano około
pięciu tysięcy modeli probitowych, z których tylko część osiągnęła statystyczną
istotność. Uzyskane formuły pogrupowano i zinterpretowano w układach międzynarodowym, między – i wewnątrzregionalnym.
Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydowano się na analizę trzech
przypadków województw reprezentujących zróżnicowany poziom rozwoju prze-
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mysłowego (silny, pośredni, słaby) i odmienne układy terytorialne (aglomeracje,
terytoria pośrednie, peryferie). Dzięki takiemu zabiegowi przybliżono specyﬁkę
regionalnych systemów przemysłowych w kraju i ich ewolucję, ograniczając zdecydowanie koszty związane z tak rozległym badaniem. Pamiętano jednak o tym,
że każdy z przyjętych przypadków posiada, poza cechami wspólnymi, własną,
niepowtarzalną specyﬁkę.
Podjęte analizy miały charakter statyczny i były prowadzone w układzie trzyletnim (2004-2006), uwzględniały jednak w miarę możliwości implementacyjnych
elementy dynamiczne.
Analizy ekonometryczne przeprowadzono w oparciu o modelowanie typu probit, które pozwoliło precyzyjnie oszacować wartość parametrów oraz określić ich
istotność dla zmiennych jakościowych wyrażonych binarnie. Technika ta sprawdza
się w przypadku dużej statycznej próby przypadków, gdzie trudno zaprezentować
w sposób wymierny zmienne opisujące badane zjawiska.
Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce i badanej próby
z punktu widzenia poziomu stosowanej technologii (w odsetkach)
Poziom
technologii

Polska

woj. lubuskie

Pomorze Zach.

Śląsk

Wysoki

4,7

3,1

3,1

4,9

Średnio-wysoki

25,8

17,1

10,3

19,0

Średnio-niski

28,3

27,2

28,6

36,3

Niski

41,2

52,6

57,9

39,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań i danych GUS.

Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie
z punktu widzenia ich wielkości
Wielkość firmy

woj. lubuskie

Pomorze Zach.

Śląsk

Mikro

68

110

165

Małe

90

159

185

Średnie

102

144

119

Duże

46

34

46

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Tabela 3. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim
(modele istotne statystycznie)
Wielkość przedsiębiorstwa
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność B+R

mikro

małe

-,42x-0,26

-,34x-025

-,75x+0,87

-,39x+0,80

średnie

duże
+,61x-0,44

2. Inwestycje dotychczas niestosowane
środki trwałe (w tym):
a) w budynki, lokale i grunty
b) w maszyny i urządzenia techniczne
3. Oprogramowanie komputerowe

+,65x+0,49 +1,15x+0,56

4. Wprowadzenie nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów
technologicznych (w tym):

-,45x+1,13

+1,10x+0,91

a) metody wytwarzania
b) systemy okołoprodukcyjne
c) systemy wspierające

-,40x-0,02
-,82x-0,22

-,63x-0,21

+,76x-0,25
+,50x-0,56

+,98x-0,54

6. Współpraca z dostawcami
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN
9. Współpraca ze szkołami wyższymi
10. Współpraca z krajowymi JBR-ami
11. Współpraca z zagranicznymi JBR

+,46x-1,65
-,80x-1,48

+,64x-1,77

12. Współpraca innowacyjna ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na podstawie przytoczonych danych trudno pokusić się o stwierdzenie, że
innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim zawdzięcza się ﬁrmom mikro lub
małym. Im jest ich więcej w stosunku do podmiotów średnich i dużych, tym
niższe jest prawdopodobieństwo znalezienia ﬁrmy innowacyjnej. Te negatywne
zależności są szczególnie silne dla najmniejszych jednostek. Istotne prawidłowości
dostrzegamy dla nakładów ponoszonych na B+R i zakup nowego oprogramowania
komputerowego, czy od strony implementacyjnej dla nowych procesów technolo-
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gicznych, ale głównie w przypadku wdrożeń niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną działalnością produkcyjną. Po stronie współpracy w obszarze innowacji
negatywne interakcje zachodzą w przypadku grupy krajowych i zagranicznych
jednostek B+R czy szkół wyższych. Jest to zgodne z tendencjami w tym obszarze
zidentyﬁkowanymi w badaniach światowych.
Firmy średnie zwiększają szanse na innowacyjność w regionie, ale dotyczy to
głównie obszaru ﬁnansowania i wdrażania nowego oprogramowania, jako systemu wspierającego. Pozytywne relacje widoczne są również na styku z krajowymi
jednostkami B+R.
Za transfer technologii w regionie odpowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa duże, co przejawia się w działalności B+R, implementacji nowych
rozwiązań (bez wyrobów), czy współpracy innowacyjnej (bez krajowych JBR-ów).
Parametry modeli w tej grupie ﬁrm nie dość że występują stosunkowo najczęściej,
to wartość prawdopodobieństwa jest wyższa niż dla przedsiębiorstw średnich.
Nacisk w polityce innowacyjnej powinien być zatem postawiony na dynamizację
postępu w podmiotach średnich i dużych, a równolegle należy prowadzić szczegółowe studia nad przyczynami słabnącej innowacyjności ﬁrm mikro i małych1.
W regionie zachodniopomorskim wielkość przedsiębiorstwa również odgrywa
istotną rolę w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w przemyśle. Podmioty
mikro i małe w tym procesie ustępują średnim i dużym, z wyraźnym jednak
ukierunkowaniem na pierwszą grupę. Najwyższą dysinnowacyjność wykazują
jednostki najmniejsze i jednocześnie dotyczy ona wszystkich badanych płaszczyzn, choć szczególnie powszechna jest dla obszaru ﬁnansowego. Zbiorowość
podmiotów małych również charakteryzuje się słabą, w porównaniu do innych
grup przedsiębiorstw, aktywnością w generowaniu nowych rozwiązań, z tym
że liczba oszacowanych modeli jest mniejsza. Oznacza to, że w alternatywnych
obszarach nie występuje istotne zróżnicowanie w innowacyjności między tą grupą
ﬁrm a pozostałymi łącznie.
Aktualnie rdzeniem innowacyjności w regionie są przedsiębiorstwa średnie,
ich aktywność w tym zakresie dotyczy prawie wszystkich badanych obszarów
(11 na 15). Choć nie za każdym razem prawdopodobieństwo przekracza wartość
0,5, to i tak pozostaje istotnie różne w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorstw (włączając również duże). Warto zaznaczyć, że ﬁrmy średnie dominują
pod względem aktywności innowacyjnej zarówno w obszarze ﬁnansowym, implementacyjnym, jak i kooperacyjnym. Obserwowane zjawisko zmiany punktu
1

Por. E. Bittnerowa, Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
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ciężkości z ﬁrm dużych w kierunku średnich świadczy o ewolucji regionalnego
systemu przemysłowego, gdzie rdzeń przeobrażeń technologicznych nie jest już
domeną elitarnej grupy podmiotów (mało liczebnej), lecz stał się fenomenem
powszechnym. Zjawisko to może nie osiągnęło poziomu docelowego w postaci
wysokiej kreatywności wśród podmiotów małych i mikro, niemniej stanowi ono
istotny punkt wsparcia dla budowy wewnętrznego systemu innowacji.
Tabela 4. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim
(modele istotne statystycznie)
Wielkość przedsiębiorstwa
Atrybut innowacyjności
mikro

małe

średnie

1. Nakłady na działalność B+R

-,36x-0,27

-,62x-15

+,79x-0,62

2. Inwestycje dotychczas niestosowane
środki trwałe (w tym):

-,39x+0,97

+,45x+0,74

a) w budynki, lokale i grunty

-,64x-0,27

+,38x-0,53

b) w maszyny i urządzenia techniczne

-,31x+0,80

+,31x+0,63

3. Oprogramowanie komputerowe

-,75x+0,89

+,84x+0,46

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

-,42x-0,33

+,40x-0,56

5. Implementacja nowych procesów
technologicznych (w tym):

duże

+,94x+0,62

+,36x+0,72

a) metody wytwarzania

-,26x+0,19

b) systemy okołoprodukcyjne

-,85x-0,13

c) systemy wspierające

-,59x-0,16

6. Współpraca z dostawcami

+,41x-0,45

+,75x-0,37
+,73x-0,35

-,28x-0,25

+,41x-0,58

7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN

-,69x-1,40

9. Współpraca ze szkołami wyższymi

-,65x-1,28

+,42x-1,68
-,45x-1,26

+,75x-1,72

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami
11. Współpraca z zagranicznymi JBR

+,87x-0,80
-,41x-0,07

+,55x-0,39

12. Współpraca innowacyjna ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Przedsiębiorstwa duże stanowią raczej uzupełnienie, często istotne, dla procesów realizowanych przez mniejsze podmioty na przykład w obszarze kooperacji
z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, w sytuacji gdy średnie
znajdują się w silnych związkach z dostawcami, szkołami wyższymi czy krajowymi JBR-ami. Takie kształtowanie się modeli skłania do wniosku o imperatywie
budowy odmiennych instrumentów wsparcia (polityka innowacyjna) w regionie
dla podmiotów małych i mikro (problem pobudzania świadomości) w opozycji
do pozostałych. Cieszy również fakt monotoniczności znaków przyjmowanych
w prezentowanych modelach, nie istnieje bowiem przypadek, który w jakimkolwiek stopniu mógłby wprowadzić wątpliwości interpretacyjne.
W regionie śląskim wielkość przedsiębiorstw odgrywa znaczenie dla realizowanej na tym terenie działalności innowacyjnej. Głównym dynamem innowacyjnym są przedsiębiorstwa duże w połączeniu z ﬁrmami średnimi. Te drugie
odgrywają istotną rolę szczególnie w obszarze implementacji nowych technologii.
Na przeciwnym biegunie znajdują się podmioty mikro, w których aktywność innowacyjna jest słabsza niż w pozostałych grupach łącznie. Niezwykle interesujący
jest jednak fakt braku modeli istotnych statystycznie w grupie przedsiębiorstw
małych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia autora w analogicznych badaniach w innych regionach, w powiązaniu ze znacznym potencjałem
technologicznym województwa śląskiego w Polsce można dostrzec, że fenomen
ten nie jest przypadkiem. Oznacza to, że można postawić tezę, iż podmioty małe
nie są czynnikiem destymulującym działalność innowacyjną, jak ma to miejsce
w regionach ekonomicznie słabych i przeciętnych, stanowiąc ich immanentne
ograniczenie rozwojowe (pejoratyw). Innymi słowy środek ciężkości innowacyjnej,
choć pozostaje domeną podmiotów dużych i średnich, przenosi się w kierunku
ﬁrm małych. To niewątpliwie jedna z istotniejszych determinant aktywności
innowacyjnej na Śląsku, podkreślająca jego specyﬁkę.
Negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw mikro dotyczy aspektów ﬁnansowych i implementacyjnych, a jednocześnie nie występuje w obszarze współpracy
innowacyjnej. Oznacza to, że nawet takie jednostki próbują współuczestniczyć
w realizacji projektów opracowywania nowych wyrobów i technologii, mimo
niekorzystnych możliwości ich ﬁnansowania. Ten wewnętrzny imperatyw, wynikający z relacji między podmiotami, ich dotychczasowych doświadczeń (krzywa
doświadczenia), poziomu zaufania na rynku i naturalnej skłonności do ponadprzeciętnego dynamizmu innowacyjnego, sprawia, że system przemysłowy w regionie
działa sprawnie jako taki i podlega naturalnemu procesowi ewolucji. W ten spo-
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sób z perspektywy wielkości przedsiębiorstw ma szansę utrzymać lub zwiększyć
przewagę konkurencyjną nad innymi województwami w kraju.
Tabela 5. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie śląskim
(modele istotne statystycznie)
Wielkość przedsiębiorstwa
Atrybut innowacyjności
mikro

małe

średnie

duże

1. Nakłady na działalność B+R

-,36x+0,03

+1,02x-0,16

2. Inwestycje dotychczas niestosowane
środki trwałe (w tym):

-,38x+1,06

+1,16x+0,86

a) w budynki, lokale i grunty

-,34x-0,21

+,47x-0,36

b) w maszyny i urządzenia techniczne

-,37x+0,83

+,57x+0,66

3. Oprogramowanie komputerowe

-,36x+0,84

+,40x+0,64

4. Wprowadzenie nowych wyrobów
5. Implementacja nowych procesów
technologicznych (w tym):

+,56x+0,68
+,56x-0,84

-,41x+0,99

+,47x+0,76

a) metody wytwarzania

+,52x+0,12

b) systemy okołoprodukcyjne

-,58x-0,20

+,31x-0,44

+,53x-0,42

c) systemy wspierające

-,47x-0,30

+,44x-0,55

+,61x-0,50

6. Współpraca z dostawcami
7. Współpraca z konkurentami
8. Współpraca z jednostkami PAN

+,66x-2,17

9. Współpraca ze szkołami wyższymi
10. Współpraca z krajowymi JBR-ami

+,99x-1,21

11. Współpraca z zagranicznymi JBR

+,90x-2,02

12. Współpraca innowacyjna ogółem

+,64x+0,06
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Zaobserwowane kształtowanie się modeli skłania do wniosku o imperatywie
budowy odmiennych instrumentów wsparcia (polityka innowacyjna) w regionie
dla podmiotów mikro (problem pobudzania świadomości), małych (poprawa dyna-
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mizmu), średnich i dużych (utrzymanie wysokiego zaangażowania w działalność
innowacyjną). Cieszy również fakt monotoniczności znaków przyjmowanych
w prezentowanych modelach, nie istnieje bowiem przypadek, który w jakimkolwiek stopniu mógłby wprowadzić wątpliwości interpretacyjne.
Wnioski
Zróżnicowanie aktywności innowacyjnej w polskich regionach, biorąc pod
uwagę strukturę wielkości przedsiębiorstw w systemach przemysłowych, wskazuje
na ich czasową ewolucję, a w konsekwencji alternatywne (odmienne) nawyki w badanych obszarach. W najsłabszym ekonomicznie przypadku nie dość że rozwój
przemysłu jest ograniczony na skutek jego aktualnego potencjału gospodarki, to
dodatkowe negatywne tendencje są potęgowane przez niekorzystne uwarunkowania strukturalne. Dynamizm innowacyjny jest skoncentrowany w podmiotach
dużych i wspomagany w kilku obszarach jednostkami średnimi. Zdecydowanie
antyinnowacyjne zachowania dotyczą przedsiębiorstw mikro i małych. W regionie
pośrednim aktywność innowacyjna przesuwa się w kierunku podmiotów średnich w powiązaniu z dużymi, podczas gdy ﬁrmy mikro i małe w dalszym ciągu
wykazują niechęć do rozwijania nowych technologii. Biorąc pod uwagę naturalne
zróżnicowanie liczby przedsiębiorstw średnich w relacji do dużych, bez względu
na obiektywny potencjał gospodarek, aktywność innowacyjna dotyczy znacznie
szerszej grupy ﬁrm, co przyczynia się do przepływu wiedzy w systemie. W regionie najlepiej rozwiniętym dynamizm innowacyjny dotyczy podmiotów dużych
(uwarunkowania historyczne) w powiązaniu z ﬁrmami średnimi, ale tym razem
małe jednostki nie charakteryzują się podejściem dysinnowacyjnym. Świadczy
to o niezwykle szerokiej bazie przedsiębiorstw ukierunkowanej prorozwojowo,
co w powiązaniu z potencjałem gospodarczym regionu daje mu niewspółmierną
przewagę w warunkach tworzenia nowych technologii.
Wielkość przedsiębiorstwa odgrywa istotną rolę w realizacji procesów kreowania i implementacji nowych technologii oraz dla inicjacji związków współpracy
innowacyjnej. Literatura, tak krajowa, jak i obca, wskazuje na sektor małych
i średnich przedsiębiorstw jako ten, który ze względu na swoją przewagę liczebną
odpowiada za proces ich dynamicznej dyfuzji po rynku – szczególnie lokalnym
i regionalnym. Nie ma tu znaczenia poziom technologiczny wprowadzanych
rozwiązań. Tymczasem wnioski wynikające z prowadzonych badań sugerują,
że omawiane interakcje są częściej zależne od specyﬁki systemu przemysłowego

ARKADIUSZ ŚWIADEK
WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNYCH SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

i aktualnej fazy jego rozwoju. W miarę wzrostu potencjału przemysłowego i poprawy jego konkurencyjności odpowiedzialność za akcelerację postępu przesuwa się
z dużych jednostek gospodarczych, przez średnie, w kierunku małych. Właściciele
mikroprzedsiębiorstw z kolei charakteryzują się daleko posuniętą ostrożnością
w podejmowaniu ryzyka.

SIZE OF ENTERPRISES AND INNOVATION ACTIVITY
IN REGIONAL INDUSTRY SYSTEMS IN POLAND

Summary
Innovation activity in regional industry systems depends on many external
and internal conditions. Researches provided in polish regions suggest, that
meaning of ﬁrms size’s structure is signiﬁcant for industry systems development. Their nature evolve and depends on industry life cycle.
Translated by Arkadiusz Świadek
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INNOWACJE JAKO ŹRÓDŁO KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

Wprowadzenie
Zainteresowanie procesami innowacyjnymi nie straciło na atrakcyjności od
chwili, gdy J. Schumpeter wykazał ich znaczenie jak czynnika rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. W walce konkurencyjnej wygrywa ten podmiot,
który dąży do posiadania produktu lub usługi o lepszej jakości niż konkurencja.
Lepszej – to znaczy lepiej zaspokajającej artykułowane i nieartykułowane potrzeby
klientów. Stąd środkiem do lepszego zaspokajania potrzeb klientów są innowacje. W praktyce gospodarczej innowacje stanowią siłę napędową prowadzącą do
realizacji celów rozwojowych, umożliwiają odnawianie struktur organizacyjnych,
sprzyjają wyłanianiu się nowych sektorów działalności gospodarczej.
Należy zwrócić uwagę, że odbiorcami i beneﬁcjentami innowacji są nie tylko
tzw. klienci końcowi. Innowacje mogą bowiem dotyczyć także zarządzania ﬁrmą
czy bardziej motywujących warunków pracy. Wypada podkreślić, że w odniesieniu do tworzenia innowacji zaspokajającej konkretne potrzeby pracowników
działających w strukturze przedsiębiorstwa, związane z określonymi technologiami, sposobami sprzedaży lub działaniami logistycznymi, coraz częściej używa się
określenia „klienci wewnętrzni”. Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie
mają najczęściej interdyscyplinarny charakter i stanowią rozwiązanie problemów
innowacyjnych związanych z zagadnieniami technicznymi, socjotechnicznymi,
z organizacją zarządzania, organizacją produkcji, marketingiem, ochroną środowiska itp.
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Należy także zwrócić uwagę na fakt, że o sile i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także całej gospodarki narodowej, decyduje w coraz większym stopniu
jej innowacyjność. Dlatego innowacje obrazują nowe rozwiązanie problemu. Stąd
działalność innowacyjna winna być częścią strategii ﬁrmy. Celem artykułu jest
przedstawienie istoty innowacji, jej znaczenia dla przedsiębiorczości sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego.
1. Istota i znaczenie innowacji
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw nierozłącznie wiąże się z innowacjami, a ich sukcesy zależą coraz bardziej od podatności na innowacje1. Stąd
istotnym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji,
rosnącej konkurencji, gospodarki opartej na wiedzy jest zdolność do systemowego
tworzenia i wdrażania innowacji2.
Innowacja jest jedną z kluczowych cech zarówno konkurencyjności, jak i kompetencji przedsiębiorstwa. Jako kluczowa cecha konkurencyjności zajmuje pozycję
jakości i ceny, które dotąd były podstawowymi punktami skupienia wartości.
Z kolei jako kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa innowacje różnią się od
pozostałych tym, że3:
– występują tylko w przedsiębiorstwach, w których produkt jest ważny dla
klientów,
– są unikatowe (szczególne) na tle innych przedsiębiorstw,
– cechują się dużym stopniem złożoności,
– są trudne do naśladowania,
– są wartością większą niż zwykłe kompetencje,
– są podstawą relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa,
– tworzą podstawę wiedzy organizacyjnej i umiejętności pracowników.
Pojęcie innowacji jest w literaturze przedmiotu niejednoznacznie interpretowane, co wynika przede wszystkim z różnego rozłożenia akcentów, w zależności od
przyjętej przez autorów koncepcji. Wszystkie jednak deﬁnicje można podsumować,
stwierdzając, że wspólnymi atrybutami innowacji są zmiana i nowość. Innowacja
1
2

3

E. Weiss, Zarządzanie a przedsiębiorczość, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2003, s. 145.
J. Johannessen, B. Olsen, G. Lumpkin, Innovation as newness: what is new, how new, and
new to whom?, „European Journal of Innovation Management” 2001, nr 1, s. 22.
D. Campbell, G. Stonehouse, B. Houston, Business Strategy, Butterworth-Heinemann,
2002, p. 39.
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jest to celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produktu, metod
wytwarzania, organizacji pracy i produkcji lub metod zarządzania, zastosowana
po raz pierwszy w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsiębiorstwo) w celu osiągnięcia określonych korzyści społeczno-gospodarczych,
spełniająca określone kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne4. Zjawisko
innowacji obejmuje twórcze zmiany, które dokonywane są celowo i polegają na
zastępowaniu dotychczasowych stanów innymi, ocenianymi pozytywnie w świetle
kryteriów danej organizacji. Jest ona pojęciem używanym w szerokim znaczeniu
zarówno rzeczowym, jak i czynnościowym. W pierwszym ujęciu określa rzecz
nowo wprowadzaną w sensie wynalazku, nowej technologii, nowego sposobu
działania czy nowej rzeczy pojawiającej się w organizacji, zaś w drugim czynności
polegające na wprowadzeniu czegoś nowego. Innowacja bywa też traktowana jako
zmiana w przyjętym sposobie postępowania5. Tak deﬁniowana innowacja jest
równoznaczna z przedsiębiorczością.
Jedną z pierwszych, do dnia dzisiejszego aktualną, jest deﬁnicja innowacji
J. Schumpetera6. W myśl tej deﬁnicji innowacją jest zużytkowanie do konkretnych
celów produkcyjnych odkrycia i wynalazku, które są wyrazem inwencji.
Należy zwrócić uwagę, że wynalazki są dokonywane w sferze techniki, a w innych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich przykładowo, jak organizacja zarządzania, organizacja produkcji, ekonomia, marketing itp., odkrycia mogą
dotyczyć procedur, wzorców postępowania, sposobów prezentacji, pod warunkiem,
że nie były one znane i stosowane w tym przedsiębiorstwie oraz w innych przedsiębiorstwach tej samej branży. W myśl tej deﬁnicji, jeżeli odkrycia i wynalazki
nie są znane w przedsiębiorstwie, to jest rzeczą oczywistą, że nie mogą być w nim
wykorzystywane. Ponieważ jednak znamy cel, czyli problem (potrzebę), który
poprzez innowację mamy szansę rozwiązać (zaspokoić), możemy podjąć próbę
dokonania potrzebnego nam wynalazku (odkrycia). Przedstawione rozważania
bardzo dobrze ilustruje znane przysłowie, że potrzeba jest matką wynalazku.
Zdaniem J. Schumpetera prawdziwe znaczenie dla rozwoju gospodarki ma
konkurencja za pomocą innowacji, a nie konkurencja za pomocą cen i podaży7.
Tradycyjne przedsiębiorstwa sterowane są przez sygnały rynkowe, które okre4

5
6

7

J. Baruk, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, 2002,
nr 3, s. 55.
B. Gałęski, Innowacja a społeczność wiejska, KiW, Warszawa 1971 s. 26.
Tłumaczenie z wydania niemieckiego z 1912 r.: J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 160.
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ślają rodzaj wprowadzanych innowacji. Innowacja oznacza często przypadkową
reakcję na potrzeby rynku (w tym konkurencji), co niesie ze sobą duże ryzyko
niepowodzeń. Innowacja może jednak prowadzić do sukcesu, który zdaniem
P. Druckera osiąga się dzięki właściwemu zarządzaniu. Wymaga ona specjalnego
traktowania; zarządzanie nią odbiega od działań, pochłania czas i zmusza do
systematyczności8.
Na specyﬁczny rodzaj innowacji zwraca uwagę F. Krawiec, który wprowadza
pojęcie innowacji wartości. Pod tym pojęciem rozumie innowację traktowaną
jako wytwór zdolności kierownictwa ﬁrmy do identyﬁkowania, oceny i wyboru
nowych możliwości rynkowych stwarzanych przez strategiczne myślenie. Innowacja wartości skupia swoją uwagę na ponownym zdeﬁniowaniu problemów
rodzących się u klientów. Jest to możliwe po dokładnym rozpoznaniu rynku,
identyﬁkacji ukrytego popytu lub po opracowaniu koncepcji wywołania zupełnie
nowego popytu9.
Innowacje stają się wobec wzrastającej konkurencji czynnikiem decydującym
o rozwoju i przetrwaniu przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa działają w warunkach rosnącej niepewności i braku stabilizacji. Zmieniają
się rynki zbytu, postępowanie nabywców, konsumentów i dystrybucji, powstają
i aktywizują się konkurenci zagraniczni, następuje szybki rozwój nowych wyrobów
i technologii wytwarzania, zmieniają się przepisy prawne i warunki uzyskiwania kredytów, ulega też zmianie klimat polityczny i rosną aspiracje ludzi pracy.
W tych warunkach przedsiębiorstwo nie może liczyć na sukces i egzystencję, ani
też sprostanie nowym wymaganiom, jeśli nie ma zdolności do innowacji, jeśli nie
stosuje zarządzania innowacyjnego, które tworzy korzystny klimat dla mobilizacji
całego personelu i pobudzania jego kreatywności. Zdaniem Druckera współczesne
przedsiębiorstwo realizuje dwie funkcje: marketing i innowacje. Tylko marketing
i innowacje przynoszą efekty, zaś wszystko pozostałe to koszty10. Wymagający
rynek żąda dóbr i usług o coraz wyższych wartościach użytkowych, o większej
niezawodności i funkcjonalności. Wzrasta znaczenie marketingu, a przybierająca
na sile konkurencja (krajowa i zagraniczna) wymusza racjonalizację produkcji
i handlu, rezygnację z nastawienia na zysk i przyjęcie orientacji na rynek (tzw.
przedsiębiorczość rynkowa).
8
9

10

P.F. Drucker, Przedsiębiorczość i innowacja, PWE, Warszawa 1992, s. 40.
F. Krawiec, Strategia innowacji wartości w ﬁrmie, „Przegląd Organizacji” Warszawa 2002,
nr 12, s. 16.
J. Schumpeter, Teoria rozwoju..., op. cit., s. 164.
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2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach regionu opolskiego
Innowacyjność można zdeﬁniować jako istniejącą w danej ﬁrmie zdolność
do tworzenia nowych produktów. Symptomem wprowadzania innowacyjności
w ﬁrmie jest planowanie strategiczne oraz wyodrębnienie specjalnych środków
przeznaczonych na cele badawczo-naukowe. O potencjale innowacyjności świadczy także współpraca z ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym lub wyższą
uczelnią. Jednak bezpośrednim wskaźnikiem poziomu innowacyjności w ﬁrmie
są zgłaszane patenty.
Sytuacja regionu opolskiego oraz analiza jego konkurencyjności wskazują na
niski poziom innowacyjności opolskiego sektora przedsiębiorstw. Potwierdzają to
badania przeprowadzone przez Poznański Park Naukowo-Techniczny i Fundację
Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu11, z których wyraźnie wynika,
że przedsiębiorcy sektora MŚP widzą gospodarkę regionu jako zdecydowanie
nieinnowacyjną (aż 62% przebadanych podmiotów odpowiedziało twierdząco).
Zdania przedsiębiorców znajdują potwierdzenie np. w realizacji certyﬁkatów
jakości. Bez względu na faktyczny powód ten wysoki stopień nieinnowacyjności
gospodarki wynika przede wszystkim z braku dostępu do wiedzy oraz środków
ﬁnansowych na wdrożenie nowych rozwiązań. Taki stan rzeczy pogłębia fakt
słabego wykorzystania zasobów w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych
oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej w gospodarce.
Wykres 1. Stan innowacyjności gospodarki województwa opolskiego
na tle wypowiedzi przedsiębiorców

Czy P. zdaniem gospodarka wojewódzka jest innowacyjna?
38%
tak
nie

62%

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. Wyniki badań monitoringowych cz. II.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Politechnika Opolska, Opole 2007.
11

Badania stanowią element całościowego projektu badawczego dotyczącego stopnia realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.
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Wśród badanych ﬁrm dominują przedsiębiorstwa przemysłowe (42%) o jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzone przez osoby ﬁzyczne (38%
wszystkich ﬁrm funkcjonuje w takiej formie organizacyjno-prawnej). Podmioty te
to mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracowników mieszczącej się w przedziale 5-9
osób; przy czy 44,1% wszystkich podmiotów funkcjonuje w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej. Z kolei najliczniejszą kategorię (37,2%) stanowią te
podmioty, w których przychód nie przekroczył 1 mln PLN (wykres 2).
Wykres 2. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw

5%
1%
8%

5%

1%

6%

6%
6%
20%

42%

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
rybactwo
przemysł

pośrednictwo finansowe

budownictwo

edukacja

hotele i restauracje

ochrona zdrowia i po

transport, magazyn, łączność

działalność usługowa,
komunalna i pozostała

obsługa nieruchomości i firm

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Wśród podmiotów funkcjonujących w formie spółek najliczniej reprezentowane
są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią 29% wszystkich badanych przedsiębiorstw. 17% ﬁrm to spółki cywilne, natomiast kolejne warianty form
prawnych przedsiębiorstw reprezentowane były już wyraźnie rzadziej: spółka jawna –
7% badanych przedsiębiorstw, spółka akcyjna – 4%, spółka komandytowa – 1%.
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Dane prezentowane na wykresie 4 wskazują, że zdecydowana większość badanych ﬁrm (91%) prowadzi działalność na rynku lokalnym. Jednocześnie nieco
więcej niż połowa (56%) funkcjonuje na rynku regionalnym (tj. na terenie całego
regionu śląskiego). Krajowy zasięg prowadzonej działalności cechuje mniej niż
połowę przedsiębiorstw (41%), a jeszcze mniejszy udział w grupie badanych podmiotów mają te ﬁrmy, które funkcjonują na rynkach międzynarodowych (24%
działa na rynku wspólnotowym, a 4% badanych ﬁrm wykracza w prowadzonej
działalności poza obszar UE).
Wykres 3. Liczba firm posiadających certyfikat zarządzania jakością
Czy firma posiada
certyfikat jakości?

26,00%

Czy firma stara się obecnie
o uzyskanie certyfikatu jakości?

74,00%

8,10%

Czy P. firma zamierza ubiegać się
w najbliższych 3 latach o uzyskanie
certyfikatu jakości?

91,90%

25,50%
0%

10%

74,50%
20%

30%

40%

50%

Tak

60%

70%

80%

90%

100%

Nie

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Wykres 4. Zasięg działalności badanych przedsiębiorstw
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30%
20%
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10%
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inne kraje UE
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Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.
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Są różne formy realizowanych innowacji, które mogą być produktowe, procesowe, organizacyjne i usługowe. Są to podstawowe rozróżnienia stosowane w praktyce badawczej, przy czym przyjmuje się, że podstawowymi źródłami innowacji
są nakłady na inwestycje w środki trwałe oraz działalność badawczo-rozwojowa.
Prezentowane dane pozwalają na stwierdzenie, że w badanych ﬁrmach dominującą grupę stanowią innowacje usługowe (42%), następnie innowacje produktowe
(24%), procesowe (23%) i organizacyjne (13%). Badania wskazują, że jedna trzecia
ﬁrm nie wprowadziła w ciągu ostatnich 2 lat żadnych innowacji (wykres 5).
Wykres 5. Liczba firm, które wprowadziły innowacje
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Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Biorąc pod uwagę liczbę innowacji wdrożonych w przedsiębiorstwie, dominuje
kategoria przedsiębiorstw wprowadzających jeden rodzaj innowacji (45% wszystkich badanych podmiotów). 16% wdrożyło dwa rodzaje innowacji, 7% trzy rodzaje,
a 1% cztery rodzaje innowacji (wykres 6). Wyniki badań potwierdzają, że branża
przemysłowa jest najbardziej chłonna na stosowanie różnych form innowacji,
następnie rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo oraz hotele i restauracje.
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Wykres 6. Wachlarz wprowadzonych innowacji
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Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Inny podział pokazuje, że największym źródłem innowacji są innowacje wewnętrzne, czyli oparte na własnych patentach i licencjach. Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że największe znaczenie mają źródła wewnętrzne
(innowacja zostaje wytworzona przez pracownika), a w dalszej kolejności „inne
źródła” (komputeryzacja, ochrona środowiska, certyﬁkacja) oraz zakup licencji.
Tabela 1. Znaczenie poszczególnych źródeł innowacji
Wyszczególnienie

Średnia

zakup technologii

0,48

zakup licencji

0,15

źródła wewnętrzne - pomysł pracownika

0,95

źródła wewnętrzne - własny dział B+R

0,03

zakup technologii od placówek naukowo-badawczych

0,03

zakup technologii od innej firmy

0,05

zakup wyników badań innych instytucji

0,00

inne

0,053
Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Obok źródeł pochodzenia innowacji respondenci pytani byli o źródła ich
ﬁnansowania, wśród których zdecydowanie najważniejszym okazały się środki
własne.
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Tabela 2. Ważność źródeł finansowania innowacji
Wyszczególnienie

Średnia

środki własne

1,87

kredyt bankowy

0,53

grant UE

0,12

pożyczka/dotacja ze środków krajowych

0,06

fundusze kapitałowe typu: seed, capital, venture capital

0,00

wprowadzone zmiany nie wiązały się z ponoszeniem wydatków

0,00

inne

0,09
Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

We współczesnej gospodarce, aby dotrzymać kroku konkurencji, organizacje
muszą być zarówno twórcze, jak i innowacyjne. A jednak wielu z nich nie udaje
się wprowadzić nowych produktów i usług, albo też wychodzą one ze swoimi
innowacjami dopiero wtedy, gdy u innych osiągają już one zaawansowany etap
dojrzałości. Główne bariery wprowadzania zmian w ﬁrmie prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Znaczenie poszczególnych barier wprowadzania zmian
średnia
brak potrzeby wprowadzania zmian

0,09

wysokie koszty wprowadzania zmian

0,98

brak środków własnych na finansowanie zmian

0,23

trudny dostęp do finansowania zewnętrznego (kredyty)

0,07

brak informacji o możliwościach zewnętrznego finansowania zmian

0,00

brak odpowiednich instrumentów zewnętrznego finansowania zmian

0,00

zbyt niska zyskowność przedsięwzięcia

0,11

długi czas zwrotu nakładów inwestycyjnych

0,3

wysokie ryzyko przedsięwzięcia

0,05

brak umiejętności w przedsiębiorstwie

0,02
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średnia
utrudniony dostęp do technologii

0,03

niebezpieczeństwo łatwego naśladowania, powielania

0,02

brak zainteresowania klientów

0,01

niechęć do zmian w przedsiębiorstwie

0,06

niemożność znalezienia odpowiedniej technologii

0,02

brak informacji o innowacjach

0,06

inne

0,42
Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny.
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
Politechnika Opolska, Opole 2007.

Podsumowanie
Możemy wymienić trzy główne przyczyny niepowodzeń:
1. Niedostatek zasobów. Wprowadzenie strategii innowacyjnej może być
kosztowne w sensie środków ﬁnansowych, czasu i energii, zwłaszcza gdy
ﬁrma nie dysponuje wystarczającymi funduszami na sﬁnansowanie programu innowacji albo nie zatrudnia twórczych jednostek, które są niezbędnym elementem procesu innowacyjnego.
2. Niepowodzenie w rozpoznaniu możliwości. Ponieważ organizacje nie
mogą wykorzystać wszystkich innowacji, muszą sobie wyrobić zdolność
starannej oceny pomysłów i wyboru tych, które obiecują największe zyski.
3. Opór wobec zmian. Wiele organizacji wykazuje opór wobec zmian. Innowacja oznacza zrezygnowanie ze starych produktów i starych metod na
korzyść nowych produktów i nowych sposobów wytwarzania i postępowania.
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INNOVATIONS AS SOURCE OF COMPETITION IN COMPANIES

Summary
The interest of innovative processes hasn’t lost its attractiveness, since J. Shumpeter showed them as a meaning of a factor in development and competitiveness of an enterprise. That is why about power and competitiveness of
companies, and also about whole national economy, decides in even greater
degree its innovation. Innovation presents power of motivation in economic
practice, leading to realization of development purposes, they enable upgrading of organizational structures and they promote showing new sectors in
entrepreneurs activity. We might even say, that innovation shows new solution
of this problem. That is why, innovation activity should be a part of company
strategy. The point of this presentation is to show the essence of innovation,
its meaning of enterprises.
Translated by Elżbieta Weiss

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Joanna Wiśniewska

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU TECHNOLOGII NA ŚWIECIE

Technologia powszechnie uznawana jest za podstawowy czynnik determinujący procesy gospodarcze we współczesnym świecie. Decyduje o tempie i kierunkach rozwoju poszczególnych podmiotów (krajów), stwarzając nowe możliwości
i pola do działań oraz formułując odmienne warunki konkurowania. Popytowe
i podażowe źródła technologii generują coraz bardziej zaawansowane rozwiązania,
których dyfuzja zmienia obraz współczesnego świata w każdym wymiarze.
Obserwacje i analizy (m.in. foresight technologiczny) w zakresie potrzeb oraz
podejmowanych działań na rzecz tworzenia, kierunków rozwoju i upowszechnienia technologii na świecie wskazują na trzy podstawowe obszary badań i zmian
technologicznych, które jak się przewiduje, do 2020 r. będą stanowiły priorytet
w Europie i na świecie. Zaliczyć do nich należy poszukiwanie nowych oraz zmiany
w obrębie istniejących technologii związanych z problemami:
– zatrudnienia w kontekście procesów globalizacji gospodarki na świecie,
– publicznej opieki zdrowotnej (zwłaszcza w obliczu coraz powszechniej
obserwowanych w wielu krajach zjawisk starzenia się społeczeństwa oraz
chorób cywilizacyjnych),
– zmian klimatycznych, degradacji środowiska naturalnego i potrzeby tzw.
zrównoważonego rozwoju.
Priorytety w poszczególnych regionach czy krajach na świecie są nieco odmienne, co wynika zapewne z konkretnych uwarunkowań i siły odczuwania
wskazanych problemów tam występujących.
W Ameryce Północnej (głównie USA i Kanada) na pierwszy plan wysuwają się
technologie przemysłowe wykorzystywane w procesach wytwórczych, technologie informacyjno-telekomunikacyjne oraz mające związek z problematyką energetyczną.
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Kraje azjatyckie, zwłaszcza Japonia i Chiny, poza skupieniem szczególnej
uwagi na rozwoju technologii przemysłowych i energetycznych, jako priorytet
traktują prace nad rozwojem technologii dla rolnictwa i produkcji żywności oraz
na rzecz ochrony środowiska i transportu.
W Afryce stale nierozwiązane problemy niedożywienia i złego stanu zdrowia
społeczeństwa sprawiają, że na plan pierwszy w naturalny sposób wysuwają się
działania na rzecz zmian w obrębie technologii związanych z rolnictwem (zwłaszcza produkcja żywności) oraz zwalczaniem chorób.
Australia główny nacisk kładzie obecnie na poszukiwania nowych rozwiązań
na rzecz ochrony środowiska, a także rozwiązania problemu energii i transportu.
Problemy środowiska oraz energetyczne znajdują się również w centrum zainteresowania badaczy z krajów europejskich. Ponadto za ważne, a tym samym wskazujące kierunki przyszłego rozwoju technologii uważa się różnorodne kwestie związane
z produkcją żywności oraz technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi.
O kierunkach przyszłych zmian technologicznych na świecie świadczyć mogą
rezultaty aktualnie prowadzonych i nowo podejmowanych prac badawczych. Od
wielu lat procesy tworzenia nowych technologii koncentrują się w kilku regionach
na świecie, o czym w głównej mierze decyduje wielkość inwestycji w zakresie
B+R. Do liderów w tym zakresie tradycyjnie zaliczyć można: USA, Japonię oraz
wybrane kraje UE (zwłaszcza Niemcy, Francję, Wielką Brytanię). Na światowej mapie regionów podejmujących intensywne działania w kierunku rozwoju
technologicznego coraz częściej pojawiają się kraje „gospodarek wschodzących”,
zwłaszcza tzw. grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Na szczególną uwagę zasługują Chiny, które były trzecim krajem na świecie pod względem
wartości wydatków na B+R w 2005 r. oraz planowały przeznaczyć w 2006 r. na
prace badawcze więcej środków niż Japonia, stając się tym samym drugim po
USA inwestorem w tej dziedzinie1.
Analizy wskazują, że w zakresie tzw. wysokich technologii największa liczba
nowych rozwiązań pojawia się w USA, Japonii oraz niektórych krajach UE. Przegląd statystyk dotyczących liczby zgłoszeń i udzielonych patentów publikowanych
przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Patentowy USA (USPTO)
potwierdza, że prace badawcze w zakresie tworzenia nowych rozwiązań technologicznych koncentrują się na kilku dziedzinach, a zwłaszcza dotyczą rozwiązań
1

Prognozy OECD dotyczące planowanej wielkości wydatków na B+R w 2006 r. mówiły
o kwocie 330 mld USD przeznaczonych na ten cel przez USA, 136 mld USD – Chiny,
130 mld USD – Japonię i ok. 230 mld USD – UE-15. Zob. China will become World’s second
highest investor in R&D by the end of 2006, Raport OECD 04.12.2006.
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w takich obszarach, jak: technologie komunikacyjne, produkcja komputerów i innych urządzeń biurowych oraz mikroorganizmy i inżynieria genetyczna. Zestawienie struktury dziedzin w zakresie aplikacji do EPO i patentów udzielonych przez
USPTO w podziale na podstawowe obszary geograﬁczne prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Struktura dziedzin w zakresie aplikacji patentowych high-tech
zgłoszonych w 2002 r. do EPO oraz patentów w obrębie high-tech udzielonych
w 1999 r. przez USPTO

Zgłoszenia patentowe do EPO
(% ogółu zgłoszeń high-tech)

Dziedzina

Patenty udzielone przez USPTO
(% ogółu udzielonych patentów
w obrębie high-tech)

UE-25

Japonia

USA

UE-25

Japonia

USA

Lotnictwo

1,6

0,2

1,1

2,7

0,2

1,2

Komputery
i automatyka biurowa

29,1

31,4

39,0

36,3

42,5

49,9

Technologie komunikacyjne

45,1

36,5

30,8

33,2

20,3

24,9

Lasery

1,5

1,4

1,3

2,7

3,2

1,5

Mikroorganizmy
i inżynieria genetyczna

13,8

11,9

17,5

8,9

2,5

7,1

Półprzewodniki

8,9

18,6

10,3

16,2

31,4

15,5

Źródło: opracowanie na podstawie Raportu Komisji Europejskiej: Science,
Technology and Innovation in Europe, Wydanie 2006, s. 140, 142.

Jak wynika z prezentowanego zestawienia, głównymi obszarami prowadzonych prac badawczych i składanych wniosków o ochronę wynalazku zarówno
w Europie, jak i USA są technologie komunikacyjne oraz produkcja komputerów
i urządzeń biurowych.
Problematyka zatrudnienia jest ważna nie tylko w krajach UE, ale także wielu krajach poza Unią, zwłaszcza tych, które nie posiadają odpowiedniej
infrastruktury dla tworzenia innowacji. W tym kontekście zarówno zmiany
technologiczne, jak i prowadzone badania kierowane są w stronę poprawy konkurencyjności przemysłu i usług, co skłaniać powinno do specjalizacji w zakresie
tzw. wysokich technologii. Zauważyć należy na przykład, że Europa jak dotąd
specjalizuje się w tzw. średnich technologiach, a jej aktualna siła w przemyśle
„technologicznie intensywnym” tkwi w takich sektorach, jak: samochodowy,
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chemiczny i telekomunikacyjny2. Głównym wyzwaniem jest tu nadal transformacja produkcji z surowcochłonnej na wiedzochłonną oraz zbliżenie produkcji
do nowych typów usług i potrzeb klientów (bezpieczeństwo, opieka zdrowotna,
dostarczanie energii, transport).
Z tego względu dużą uwagę kieruje się obecnie: po pierwsze – w stronę technologii związanych z procesami produkcyjnymi w takich obszarach, jak np. elektronika, mechatronika, modelowanie i symulacje, nanotechnologie, inteligentne
materiały, a po drugie – w kierunku badań i technologii związanych z sektorem
usług, zwłaszcza tzw. usługami opartymi na wiedzy i tzw. green service3. Te ostatnie są dziś polem intensywnych badań i zmian technologicznych w Japonii, USA
i niektórych krajach Europy. Kraje takie jak Dania, Szwecja, Holandia, Niemcy,
Włochy czy Hiszpania wyprzedzają inne w rozwoju tzw. zielonej produkcji, która
jest ściśle powiązana z „zielonymi usługami”4.
Globalny rozwój gospodarczy oraz wzrost liczby ludności na świecie stają się
podstawowymi czynnikami mogącymi stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz generować problemy w zakresie wystarczalności wody, żywności,
energii, surowców. Obserwowane ocieplenie klimatu, wzrost emisji dwutlenku węgla,
wyczerpywanie zasobów naturalnych to w znacznej mierze skutek coraz bardziej ekspansywnych działań człowieka. Z tego względu tworzenie wszelkich rozwiązań technologicznych pozwalających niwelować skutki tego typu działań oraz rozwiązywać
aktualne i przyszłe problemy, np. z brakiem energii, zanieczyszczeniem środowiska
itd., odnajdują ważne miejsce wśród priorytetowych kierunków rozwoju technologii
na świecie. Szczególnego znaczenia nabierają zwłaszcza w ostatnim czasie prace nad
technologiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Zauważyć przy tym
należy zmianę orientacji w opracowywaniu rozwiązań technologicznych na rzecz
środowiska. Dotychczas główne działania realizowane były w kierunku tworzenia
indywidualnych technologii dla poszczególnych sektorów gospodarki (np. przemysł
energetyczny, transport, rolnictwo). Aktualne podejście jest odmienne, uwzględnia
szerszą perspektywę dla tworzenia przyjaznych dla środowiska produktów i usług
w oparciu o zarządzanie środowiskowe z wykorzystaniem w znacznej mierze technologii generycznych (biotechnologie, nanotechnologie, ICT).
2

3

4

Por. T. Belessiotis, M. Levin, R. Veugelers, EU Competitiveness and Industrial Location, European Commission Report, Brussels, October 2005, s. 20.
Tzw. green products and services to produkty i usługi wytworzone w oparciu o przyjazne dla
środowiska materiały i procesy.
Por. European Commission, Green Paper, A European Strategy for Sustainable, Competitive
and Secure Energy, SEC (2006g) 317, March 2006, s. 11.
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Globalnie odczuwalny problem energetyczny skłania do podejmowania różnokierunkowych badań w zakresie poszukiwania nowych źródeł energii oraz tworzenia rozwiązań pozwalających na oszczędność energii. Na świecie w pracach nad
technologiami produkcji energii z biomasy przewodzą kraje Europy Północnej.
Wśród krajów tworzących największą liczbę rozwiązań w obrębie technologii
energetycznych, zwłaszcza dotyczących wykorzystania energii wód czy słońca,
należy wymienić Japonię, USA, Niemcy5. Wielkość środków publicznych przeznaczanych w tych krajach na prace nad technologiami pozwalającymi wykorzystać
fotoenergię przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wielkość środków publicznych przeznaczonych na prace nad technologiami
związanymi z wykorzystaniem energii słonecznej w 2002 r.
Kraj/region

Wielkość wydatków ogółem w mln USD

Japonia

280

Europa*

131

USA

115

Pozostałe kraje na świecie

42

* W Europie największe wydatki ponoszą Niemcy.
Źródło: Europe in the global research landscape,
European Commission Report, Brussels 2007, s. 62.

Duże wysiłki w zakresie realizacji programu upowszechnienia energii ze
źródeł odnawialnych podjęła Brazylia. W 2004 r. w kraju tym udało się osiągnąć
poziom 43% udziału takiej energii w ogólnej produkcji. Szczególne znaczenie ma
w tym przypadku realizacja programów dotyczących produkcji i wykorzystania
biopaliw (zwłaszcza biodiesel oraz etanol do napędu pojazdów)6. Założono m.in.
wzrost udziału tych paliw do 5% w 2013 r7.
5

6

7

Z krajów tych pochodzi największa liczba zgłoszeń patentowych w obrębie różnorodnych
technologii energetycznych na świecie.
Działania w zakresie promowania tego typu paliw objęły m.in. preferencje podatkowe, jak
i wprowadzenie do produkcji w 2003 r. samochodów z nowoczesnym napędem dającym
możliwość wykorzystania zarówno benzyny, jak i etanolu. W 2004 r. sprzedaż tego typu
samochodów w Brazylii wyniosła 20% rynku nowych aut.
Por. Europe in the global research landscape, European Commission Report, Brussels 2007,
s. 63.
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Oszczędność energii poprzez tworzenie i upowszechnienie nowych technologii stała się ostatnio również priorytetem w takich krajach, jak Chiny czy Indie,
gdzie tworzone są i realizowane narodowe programy (plany rozwoju) dotyczące
prac nad energią ze źródeł odnawialnych8.
Rozwój technologii przyjaznych środowisku może się przyczynić nie tylko do
rozwiązania części problemów związanych z zanieczyszczeniem, ale także stworzyć nowe miejsca pracy. Zauważyć bowiem należy, że przy produkcji opartej na
technologiach przyjaznych środowisku zatrudnionych jest obecnie ok. 2 mln osób
w Europie, przy tym sektor ten wykazuje duży potencjał wzrostu9. Tylko jeden
z segmentów tego rynku – produkcja energii odnawialnej – przynosi rocznie ok.
15 mld euro obrotów10.
Ochrona zdrowia jest problemem, który w różnych wymiarach dotyczy całego społeczeństwa na świecie. Prace nad rozwojem technologii stosowanych
w ochronie zdrowia od wielu lat stanowią ważny priorytet w wielu krajach. Zainteresowanie problemami zdrowia i opieki zdrowotnej w głównej mierze wynika
z obserwowanych globalnie tendencji w zakresie narastania liczby zachorowań na
pewne typy schorzeń (np. AIDS, choroby kardiologiczne, nowotwory, cukrzyca)
oraz starzenia się społeczeństwa.
Przewiduje się, że w 2050 r. ponad 20% populacji na świecie i ok. jednej
trzeciej w Europie będzie miało ponad 60 lat, co skutkować może m.in. brakiem
odpowiedniej liczby pracowników na rynku11. Problemy zdrowotne pracowników stają się przyczyną wymiernych strat w działalności przedsiębiorstw, a to
z kolei negatywnie wpływa na ich poziom konkurencyjności. Szacuje się, że
8

9

10

11

W Chinach na przykład za cel postawiono sobie redukcję zużycia energii oraz zwiększenie
udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji do poziomu powyżej 10% w perspektywie do 2010 r. i 16% do 2020 r. Niestety jak dotąd nie udało się zmniejszyć zużycia
energii w rozwijającej się gospodarce Chin, w 2006 r. odnotowano nawet wzrost w tym
zakresie. Por. Europe in the global..., op. cit.,s. 63.
Wzrost tego sektora od połowy lat 90. XX w. szacowany jest przeciętnie na poziomie
5% rocznie.
Wielki potencjał tkwi na przykład w technologiach służących wykorzystaniu energii słonecznej. Szacuje się, że wzrost globalnego rynku dla tego rodzaju energii wynosił w ciągu
ostatnich 5 lat ok. 30% rocznie. Por. European Commission, Green Paper, A European
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, SEC (2006g) 317, March 2006,
s. 11; Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in Energy Research, European Commission Report, Brussels 2005:23.
Por. Live longer, work longer, OECD Report 2006.
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w Europie z uwagi na różnego rodzaju choroby i wypadki pracowników traci
się co roku ok. 500 mln dniówek.
Z uwagi na powyższe tendencje demograﬁczne oraz wzrost liczby ludności
zaliczanej do tzw. klasy średniej w krajach wysoko rozwiniętych, sektor ochrony
zdrowia wykazuje trwałą tendencję wzrostu, co daje podstawy do dalszego rozwoju
prac nad rozwojem technologii mogących znaleźć zastosowanie w tej dziedzinie.
Za szczególnie ważne pola przyszłych badań i poszukiwania nowych rozwiązań
w oparciu o zastosowanie technologii generycznych (ICT, nano – i biotechnologii) uznaje się m.in. farmakogenomikę, terapię genową, diagnostykę genetyczną,
telemedycynę, bioinformatykę, chirurgię mało inwazyjną, medyczne zastosowania
nanotechnologii, sztuczne organy itp.
Liczba nowych rozwiązań pojawiających się na świecie w zakresie biotechnologii od wielu lat wykazuje stałą tendencję wzrostu. Firmy korzystające i aplikujące o patenty z zakresu biotechnologii na świecie działają głównie w sektorze
medycznym (45% ﬁrm) i rolno-spożywczym (22% podmiotów). Ponadto około
19% przedsiębiorstw ubiegających się o patent wykorzystuje biotechnologie do
tzw. zastosowań przemysłowych i ochrony środowiska. W większości krajów
OECD wydatki na biotechnologie stanowią od 2% do 6% budżetu B+R w sektorze przedsiębiorstw, przy czym odsetek ten jest dużo wyższy w USA, Szwajcarii
i Kanadzie oraz w mniejszych krajach, takich jak Dania, Nowa Zelandia i Islandia,
gdzie przekracza 20%12.
Głównymi światowymi twórcami takich rozwiązań są w UE Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a poza Europą USA i Japonia, co potwierdzają statystyki
w zakresie wydanych patentów (zobacz tabela 3).
Przy czym zauważyć należy, że aktywność w poszczególnych krajach na
świecie w przypadku konkretnych segmentów biotechnologicznego rynku jest
różna. Na przykład w zastosowaniach medycznych przodują takie kraje, jak
Niemcy i USA (65% wniosków patentowych), Chiny (63%) oraz Kanada (54%).
W przypadku zastosowań w przemyśle rolno-spożywczym prym wiedzie Nowa
Zelandia (53%), a wykorzystanie biotechnologii do zastosowań przemysłowych i ochrony środowiska jest domeną podmiotów funkcjonujących w Korei
(41%)13.

12

13

Por. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 Edition, Raport OECD
2007.
Por. ibidem.
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Tabela 3. Liczba patentów uzyskanych w zakresie biotechnologii w wybranych krajach
na świecie w latach 1990-2002
Rok

UE-25

Niemcy

Francja

Wielka
Brytania

USA

Japonia

1990

744

198

117

155

1181

302

1992

872

211

144

199

1384

284

1994

1102

256

191

253

1788

351

1996

1366

371

187

307

2516

488

1998

2114

558

326

498

3455

552

1999

2438

707

344

541

3781

696

2000

2725

962

389

479

4701

841

2001

2823

1007

407

523

3899

898

2002

2739

1031

341

484

3039

1069

Źródło: B. Felix, Patent Applications to the European Patent Office at Regional Level,
Science and Technology 10/2006, s. 5.

Procesy globalizacji w istotny sposób wpływają na sektor usług medycznych
poprzez rosnące znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz komercjalizację opieki zdrowotnej. W tym obszarze daje się zauważyć pewną negatywną
tendencję, tzw. drenaż mózgów z publicznych podmiotów świadczących usługi
medyczne do jednostek funkcjonujących na zasadach komercyjnych. Skutkiem
tego w Europie obserwuje się coraz intensywniejszy odpływ profesjonalnych kadr
z publicznego sektora zdrowia do sektora prywatnego. Mobilność kadr, zwłaszcza
tych najbardziej profesjonalnych, ma przy tym wymiar międzynarodowy i prowadzi do ich koncentracji w rejonach (jednostkach) dających najlepsze warunki
dla prowadzenia badań.
Podobnie procesy globalizacji i tendencja do komercjalizacji wyników badań
nad technologiami służącymi ochronie zdrowia wpływają na koncentrację dziedzinową w odniesieniu do obszarów prowadzonych badań w zakresie farmaceutyków i sprzętu medycznego. Największe koncerny farmaceutyczne główną uwagę
skupiają na pracach nad najbardziej rentowną częścią rynku leków, tj. specyﬁkami
służącymi do leczenia schorzeń centralnego układu nerwowego, nowotworów,
chorób kardiologicznych.
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Dominującą rolę wśród różnych rodzajów współcześnie rozwijanych technologii odgrywają technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT). Ogromna
liczba pojawiających się nowych rozwiązań w tym zakresie na świecie przekłada
się na stosunkowo największą liczbę zgłoszeń i udzielanych patentów wśród wynalazków z grupy wysokich technologii. W 2002 r. liczba zgłoszeń patentowych
dotyczących ICT skierowanych do EPO z USA wyniosła 16.122, z Japonii 9.183,
a z UE-25 – 15.723. Zgłoszenia tego rodzaju na przykład w odniesieniu do krajów
UE stanowiły ponad 40% wszystkich aplikacji patentowych w obrębie high-tech.
Szczególnie dużo zgłoszeń pochodziło z Finlandii. Udział aplikacji z tego kraju
w zakresie technologii komunikacyjnych w ogólnej liczbie złożonych wniosków
patentowych w obrębie high-tech wyniósł 73,6%14.
Za sprawą osiągnięć sektora ICT pojawia się większość współcześnie wdrażanych innowacji w obrębie różnych rodzajów działalności. Na coraz szerszą skalę
odbywają się procesy integracji technologii ICT z innymi aktualnie rozwijanymi
dyscyplinami naukowymi (np. powiązania z nanotechnologiami czy biotechnologiami) i działalnością przemysłową15.
Przewiduje się, że prawdziwą rewolucję w przemyśle i innych dziedzinach
działalności w XXI w. na świecie przyniosą nowe rozwiązania w obszarze nanotechnologii oraz inteligentnych materiałów. Rynek na produkty wytworzone
z udziałem najnowszych osiągnięć z tej dziedziny oraz inwestycje podejmowane
przez różne podmioty na świecie w tym zakresie wykazują ogromny i stały wzrost
od wielu lat16.
Rozwój w zakresie nanotechnologii odbywa się dwukierunkowo. Z jednej strony ma miejsce kreowanie nowych rozwiązań, w wyniku procesów tzw. schodzenia, w których tworzenie nanostruktur jest efektem miniaturyzacji zastosowanej
14

15

16

Dla porównania – zgłoszenia z Polski dotyczące patentu na rozwiązania z zakresu technologii komunikacyjnych stanowiły 23,2% ogółu polskich zgłoszeń high-tech do EPO. Por.
OECD Report: Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 Edition, s. 144; Raport
Komisji Europejskiej: Science and Technology In Europe, 2006, s. 89.
Na przykład ok. 90% innowacji w przemyśle samochodowym jest wynikiem zastosowania
nowych rozwiązań ICT. Por. Europe in the global research landscape, op. cit., s. 38.
Jak wynika z szacunków Amerykańskiej Fundacji na Rzecz Nauki (US National Science
Fundation), w 2015 roku globalny rynek produktów wytworzonych przy zastosowaniu
nanotechnologii wart będzie ok. 3000 mld USD. Por. A. Hullmann, European Commission, DG Research, unit Nano S&T, Convergent Science and Technologies, November 2006,
http://cordis.europa.eu/nanotechnology, EC Towards a European Strategy for Nanotechnology, 2005m.
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w obrębie istniejących technologii. Procesy takie zauważalne są zwłaszcza w takich dziedzinach, jak elektronika i optoelektronika. Z drugiej strony, w ostatniej
dekadzie rozwijana jest pewna grupa nanotechnologii jako efekt procesów tzw.
wynoszenia, czyli w wyniku dokonywanych odkryć naukowych, takich jak np.
nowo odkryte formy węgla – fullereny i nanorurki węglowe.
Działania zmierzające do rozwoju tych rodzajów technologii zapewnić mogą
rozwiązanie szeregu współcześnie odczuwalnych problemów, np. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, nowych rozwiązań na rzecz ochrony zdrowia oraz
przyjaznych dla środowiska17.
Przewidywania przyszłych kierunków zmian technologicznych prowadzone
regularnie od wielu lat przez MIT wskazują, że wśród dziesięciu szczegółowych
rozwiązań, które tworzyć będą w 2008 r. nową jakość w obrębie zmian technicznych na świecie, znajdą się18:
1. Modeling Surprise – modelowanie sytuacji niestandardowych. Kombinacja olbrzymiej ilości danych, intuicji i sztucznej inteligencji ma pomóc
w radzeniu sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi.
2. Probabilistyczne chipy – których budowa oparta jest na założeniu, że celowe wprowadzenie niedokładności konstrukcyjnych w układach scalonych przyczyni się do zwiększenia ich energooszczędności i przedłuży życie baterii w urządzeniach mobilnych.
3. NanoRadio – zbudowane z nanorurek węglowych może zmienić warunki
działania większości urządzeń, od telefonów komórkowych po diagnostykę medyczną.
4. Wireless Power – zasilanie bezprzewodowe: kontynuacja prac nad bezprzewodowym korzystaniem z elektryczności.
5. Atomowe magnetometry – urządzenia o rozmiarach ziarnka ryżu, które
ułatwią badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, zarówno
w technice, jak i w medycynie.
6. Aplikacje webowe oﬄine – stworzone przy użyciu XHTML, Flash czy
XML, staną się lekkimi aplikacjami desktopowymi, wykorzystującymi lokalne zasoby komputera i znacznie przyspieszającymi działanie użytkownika lokalnego bez wad, jakie niesie stosowanie aplikacji zdalnych.
17

18

Z ostrożnych szacunków wynika, że do 2015 r. na świecie potrzeba będzie ponad 2 mln
pracowników zatrudnionych w związku z rozwojem nanotechnologii.
Por. 10 Emerging technologies 2008, Special Report Technology Review, marzec/kwiecień
2008. Zob. http://www.technologyreview.com/specialreports/specialreport.aspx?id=25

JOANNA WIŚNIEWSKA
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU TECHNOLOGII NA ŚWIECIE

7. Tranzystory grafenowe – procesory zbudowane na ultracienkich waﬂach
grafenowych (graﬁtowych) będą szybsze i wydajniejsze niż wszystkie
dzisiejsze jednostki komputerowe.
8. Connectomics (badanie połączeń neuronowych) – nowoczesne metody
prezentacji topologii tego rodzaju połączeń, które pozwolą rozszyfrować
zasady działania mózgu i będą wspomagać pracę neurochirurgów.
9. Reality Mining – dane generowane przez telefony komórkowe mogą służyć do analizy ludzkich zachowań. Ułatwi to tworzenie nowych usług.
10. Enzymy rozkładające celulozę – do produkcji biopaliw z celulozy, które
umożliwią opracowanie wydajnych technologii pozyskiwania biopaliw II
generacji, tworzonych z biomasy.
Analizując aktualnie występujące na świecie tendencje w zakresie rozwoju
technologii, szczególną uwagę należy zwrócić na generyczne technologie w obszarze ICT, nano – i biotechnologii, których aktualne i przyszłe znaczenie dla
kształtowania zmian i rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie jest i będzie
kolosalne. Szerokie spektrum możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań
w różnych dziedzinach życia i działalności, a także możliwości stosowania ich
wzajemnych kombinacji zadecydują o ich dalszym silnym rozwoju.
Funkcjonowanie w burzliwym otoczeniu, z którym mierzyć się muszą współcześnie działające podmioty gospodarcze, wymaga nie tylko dostosowywania się
do zachodzących zmian, ale ich wyprzedzania czy generowania. Technologia
daje w tym względzie doskonałe możliwości, pozwalając budować przewagę
konkurencyjną, dając tym samym perspektywy rozwoju. Obserwowanie i prognozowanie zmian technologicznych zachodzących na świecie staje się obecnie
koniecznością, nie tylko z uwagi na to, by móc te zmiany aktywnie tworzyć, ale
również aby odpowiednio się do nich przygotować, niwelując potencjalne luki
technologiczne.
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THE PRESENT TENDENCIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT
IN THE WORLD

Summary
The article presents global tendencies of technology development around the
world. There are three main areas up to 2020 in which science and technology are called for. These are employment in the context of globalization,
universal public health, and sustainable development and the environment.
Several technology areas for example nanotechnology, biotechnology and ICT
have the potential to respond to this demand. The aim of the article is also
answer the questions: which countries are in the global competition concerning technologies with a potential to address this emerging societal demand,
which countries invest in which key technology areas?
Translated by Joanna Wiśniewska

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 6

Katarzyna Żak

PRZEDSIĘBIORSTWO ERY NOWEJ GOSPODARKI

Wprowadzenie
Gospodarka przełomu XX i XXI wieku znajduje się w stadium przemian,
które są wynikiem zmian spowodowanych adaptacją technologii innowacyjnych
i praktyk biznesowych oraz rosnącą konkurencją o charakterze globalnym. Jej
centralnymi zagadnieniami są niezwykły postęp technologiczny i organizacyjny
oraz szybki wzrost wydajności1. Koncepcja nowej gospodarki (The New Economy)
oparta jest na informacji lub na sieciowych systemach cyfrowych. Stąd przyjęto
określenie nowej koncepcji gospodarki jako gospodarki opartej na sieciach 2.
Powszechnie przyjmuje się, że kraje wysoko rozwinięte przechodzą od koncepcji gospodarki przemysłowej do gospodarki budowanej na krzemie, komputerach
i sieciowych systemach cyfrowych. Społeczeństwa tych krajów przechodzą od
komputerów, które zajmowały całe budynki, przez „pecety” biurkowe i przenośne
do mikrokomputerów (palmtopów, tabletów itp.). W ﬁlozoﬁi nowej gospodarki
występują nowe procesy dynamiczne, nowe zasady, nowe siły napędowe rozwoju
i nowe modele ﬁrmy, podstawowej gospodarczej jednostki organizacyjnej3.
1

2

3

Zob. R. Alcaly, The New Economy. What it is, How it Happened, and Why it is to Last, Farrar,
Straus & Giroux, New York 2003.
D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business
Press, Warszawa 1996, s. 7-10.
K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Wig-Press, Warszawa 2001; oraz D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa, Businessman
Book, Warszawa 1998.
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Reguły rządzące funkcjonowaniem nowej gospodarki sformułował K. Kelly4.
Po dokonaniu pewnych zmian, w dużym skrócie można je przedstawić w sposób
zaprezentowany w tabeli 1.
Koncepcja nowej gospodarki ma swoje słabości, które stanowić mogą poważne
zagrożenie dla współczesnych przedsiębiorstw. Szybki rozwój sieci cyfrowych
wywołuje poważne niepokoje w kwestiach społecznych i gospodarczych. Obserwujemy załamywanie się dotychczasowych norm, reguł i praw.
Tabela 1. Reguły rządzące funkcjonowaniem nowej gospodarki
Reguła

4

Charakterystyka

Obfitości

Udowodniono matematycznie, że podczas gdy liczba węzłów w sieci wzrasta
arytmetycznie, wartość sieci wzrasta według funkcji wykładniczej. Dodając kilku
nowych użytkowników można dramatycznie zwiększyć wartość dla wszystkich
użytkowników sieci.

Wykładniczego
wzrostu wartości

Krzywe tendencji rozwojowych sukcesu (np. dochodu, zysku) wskazują, że w ciągu pierwszych 10 – 30 lat działalności biznesowej w większości firm występował
minimalny wzrost zysków, po których nastąpił wybuch wykładniczego wzrostu.
To galopujące tempo wzrostu zostało wywołane dramatycznym wzrostem rozwoju systemów technologicznych i penetracji rynku.

Rosnących zwrotów

Przykładem tego zjawiska jest Dolina Krzemowa. Każde pojawienie się nowej firmy powodowało powstawanie nowych firm high-tech, co z kolei przyciągało więcej kapitału i zdolności i jeszcze więcej nowych przedsiębiorstw. Rosnące sieciowe
zwroty są tworzone i dzielone przez całą sieć. Wiele firm, pośredników, użytkowników i konkurentów razem tworzy wartość sieci. Wprawdzie korzyści czerpane
z rosnących zwrotów mogą być zbierane nierównomiernie przez poszczególne
firmy, wartość korzyści jest uzależniona od zakresu wzajemnych powiązań w sieci.

Inwersji ceny

W dobie informacji konsumenci coraz częściej otrzymują produkty coraz wyższej
jakości po coraz niższej cenie. Krzywe jakości i ceny rozchodzą się tak drastycznie,
że czasami wydaje się, że im coś jest lepsze, tym mniej będzie kosztować.

Hojności

Jedną cech nowej gospodarki jest dostarczanie klientom coraz większej liczby
produktów za darmo (np. Microsoft oferuje za darmo swój web browser Internet
Explorer). Wraz ze wzrostem ilości danego produktu oraz wzrostu jego wartości
użytkowej wzrasta jego wartość całkowita. Po ustaleniu wartości i istotności
danego produktu personel firmy rozpoczyna sprzedaż usług pomocniczych.

Lojalności

Wyróżniającą właściwością sieci jest to, że nie mają ściśle określonego centrum
i zewnętrznych granic. W modelu gospodarki sieciowej odróżnienie przedsiębiorstw traci na znaczeniu. Istotne jest to, czy firma jest użytkownikiem sieci,
czy nie. Najpewniejszą drogą do podniesienia wartości firmy jest podniesienie
dochodów czy zysków całego systemu sieciowego.

K. Kelly, New Rules for the New Economy: Twelve Dependable Principles for Thriving in a Turbulent World, Wired Magazine.
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Charakterystyka

Ujemnego
sprzężenia zwrotnego

Organizacje w gospodarce sieciowej napotykają dwa zasadnicze problemy
w związku z koniecznością dostosowania się do turbulentnego otoczenia:
– określenie, które produkty są dla firmy najlepsze i jaką pozycję przedsiębiorstwo
powinno zająć na rynku;,
– w jaki sposób stale odbudowywać swoją działalność biznesową.
Przedsiębiorstwo powinno mieć, obok ekspertyz w zakresie innowacji, ustabilizowane zdolności destrukcyjne. W gospodarce sieciowej zdolność do zaniechania
produktu, zawodu czy przemysłu znajdującego się na szczycie będzie bezcenna.

Substytucji

W gospodarce cyfrowej sieć wygrywa. Wszystkie transakcje i obiekty będą
podporządkowane logice sieci. Nowe materiały, takie jak tworzywa polimerowe,
materiały złożone z włókien szklanych oraz układy scalone, przenikną do wszystkich sfer życia.

Postępu

Postęp jest twórczą siłą destrukcji i narodzin. Postęp doprowadza do wycofania
istniejących produktów czy usług. Tworzy on możliwości dalszej działalności
innowacyjnej i narodzin. W nowej gospodarce przedsiębiorstwa rodzą się i giną,
kariery są powiązaniami zawodów, przemysły są nieskończonym grupowaniem
zmieniających się firm.

Nieefektywności

Pytanie „Jak wykonać pracę właściwie?” zastępuje pytanie „Co jest właściwe do
zrobienia?”. W gospodarce sieciowej wydajność nie jest najistotniejszym problemem. P. Drucker nawołuje, aby nie rozwiązywać problemów, lecz poszukiwać
możliwości. Poszukując możliwości, polegasz na sieci, a ona wspiera człowieka
w procesie tworzenia nowych wartości*.

* P. Drucker, Managing for the Future, Truman Talley Books/Dutton, New York 1992.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Krawiec,
Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2005, s. 167-179.

1. Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo
ery nowej gospodarki
W koncepcji gospodarki sieciowej szczególną uwagę należy zwrócić na nowe
modele ﬁrmy, które znacznie różnią się od pionowo zintegrowanej korporacji,
która funkcjonowała w erze gospodarki przemysłowej. Dotychczasowa koncepcja
przedsiębiorstwa jest wypierana w wielu przemysłach przez bardziej efektywne
i konkurencyjne modele wykorzystujące Internet w procesie tworzenia wartości. W każdym z nich postępuje dezagregacja wartości nie tylko do bogatych
w wiedzę lub poszerzonych o usługi produktów, lecz także do nowych konﬁguracji struktur organizacyjnych, które D. Tapscott nazywa e-społecznościami
biznesowymi5.
5

D. Tapscott, Gospodarka…, op. cit., s. 34.
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Nowe formy organizacyjne to sieci dostawców, dystrybutorów i odbiorców,
którzy dokonują znacznych interakcji biznesowych i transakcji poprzez Internet
i inne media elektroniczne. Te nowe formy organizacyjne umożliwiają tworzenie
i marketing unikalnych nowych wartości dla odbiorców w sposób, który dramatycznie redukuje czas, dzieli ryzyko i obniża koszty.
Podstawą gospodarki sieciowej jest nowa doktryna wartości ekonomicznej
ﬁrmy. Obraz całościowej wartości rynkowej przedsiębiorstwa w tej koncepcji
gospodarowania tworzy zestaw zupełnie nowych czynników6.
Wyłaniająca się gospodarka sieciowa opiera się na wiedzy, wykorzystaniu
know-how we wszystkich procesach wytwórczych i usługowych. W nowej ﬁlozoﬁi
gospodarowania przyrost wartości dodanej jest efektem pracy umysłowej, a nie
wytwórczej. Wartość dodana w postaci wiedzy w produktach i usługach wzrasta
wraz ze wzrostem znaczenia i udziału technologii, wyobrażeń konsumentów
i wkładu informatycznego, które rewolucjonizują wszystkie dziedziny życia. Dodawanie do produktów i usług wartości niewymiernych w postaci wiedzy staje
się kluczem do dobrobytu7.
W modelu nowej gospodarki wartość jest tworzona w odmienny sposób. Wynika to stąd, że łańcuchy wartości stosowane w tworzeniu produktów i usług oraz
dostawy na rynek są zdezagregowane. P.B. Evans i T.S. Wurster wskazują, że
łańcuch wartości ﬁrmy składa się z wszystkich działań i operacji, jakie jej personel
wykonuje w procesie innowacji w celu zdeﬁniowania koncepcji, projektowania, wytworzenia i wdrożenia produktu na rynek. Łańcuch wartości ﬁrm, które dostarczają
i kupują jedne od drugich, razem tworzą łańcuch wartości przemysłu. W sercu
tego łańcucha znajduje się informacja. Ta interaktywna relacja oznacza, że ﬁrmy te
tworzą pewne łańcuchy komunikacji wokół osobistej znajomości, wzajemnego zrozumienia, zaufania, dzielonych standardów oraz głównego systemu sieci. W świecie
sieci informacja jest przekazywana w formie dialogu, a nie monologu8.
W nowej koncepcji przedsiębiorstwa wiedza przenika każdy aspekt działalności biznesowej. Występuje w sieciowych dokumentach cyfrowych i sieciowo
powiązanych umysłach pracowników wiedzy. Sieć staje się nową infrastrukturą
stosowaną w dzieleniu i zarządzaniu wiedzą wewnątrz i pomiędzy ﬁrmami.
Umożliwia efektywne przekształcanie danych, które po zinterpretowaniu staną
6
7
8

F. Krawiec, Transformacja…, op. cit., s. 115.
D. Tapscott, Gospodarka…, op. cit., s. 36.
P.B. Evans, T.S. Wurster, Strategy and the New Economics of Information, Harvard Business
Review, IX–X, 1997.
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się informacją. Sieć umożliwia tworzenie sieciowych powiązań ludzkiego intelektu, know-how i pomysłowości.
Obecnie w wielu publikacjach zwraca się uwagę, że pionowo zintegrowane
przedsiębiorstwa XX w. stanowią tylko strukturę przejściową – podstawowa
jednostka organizacyjna gospodarki przechodzi transformację od korporacji do
indywidualnej osobowości. W tej nowej koncepcji formy organizacji działania
wykonywane są autonomicznie przez niezależnych kontraktorów. Połączeni razem w zmiennej, tymczasowej sieci określają koncepcję, projektują, wytwarzają
i wprowadzają na rynek i oferują serwis produktów i/lub usług.
Można zaryzykować stwierdzenie, że wracamy do modelu struktury organizacyjnej z ery przedprzemysłowej, obejmującej „mikrobiznesy”, jednakże z jedną zasadniczą różnicą. Owe „mikrobiznesy” mogą mieć dostęp do globalnych,
sieciowo powiązanych zasobów, które jeszcze niedawno dostępne były przede
wszystkim dla dużych ﬁrm.
W nowym modelu gospodarki cyfrowe media odgrywają istotną rolę nie
tylko we wzbogacaniu wartości produktów poprzez informacje, wiedzę i usługi.
Sieć staje się także nową podstawą wytwarzania produktów. Wirtualny zakład
produkcyjny stał się realnością. Aby jednak takie przedsiębiorstwo mogło zacząć
funkcjonować, muszą być spełnione trzy warunki9:
1. Sieć zewnętrzna (internetwork) musi umożliwiać przystosowanie odmiennych i o różnym stopniu kompleksowości IT występujących u poszczególnych uczestników sieci.
2. Sieć musi obejmować partnerów pozostających zarówno w przejściowych,
jak i długookresowych relacjach i zapewnić akceptowalne bezpieczeństwo.
3. Sieć zewnętrzna musi zapewnić wysoki poziom funkcjonalności, umożliwiający partnerom egzekucję programów nie tylko na swoich komputerach, lecz także na komputerach każdego z uczestników sieci.
Należy dodać, że powyższe wymogi spełniane są w coraz większym zakresie
poprzez standaryzację rozwiązań dotyczących komputerów działających w sieci,
łącza szerokopasmowe, bezpieczeństwo i niezawodność.
Wiele zarządów, na przykład takich ﬁrm, jak ABB, General Electric, Hewlett
& Packard, Microsoft, dokonało zasadniczych zmian w ich strukturach organizacyjnych i procesach zarządzania w celu dostosowania ich do doktryny nowej
9

D.M. Upton, A. McAfee, The Real Virtual Factory, Harvard Business Review, VII-VIII
1996.
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gospodarki. W ten sposób została zapoczątkowana nowa forma korporacyjna określana mianem zindywidualizowanej korporacji (individualized corporation)10.
Miejsce megakorporacji zajmują dynamiczne jednostki organizacyjne oraz
związki samodzielnych pracowników i podmiotów. Przedsiębiorstwa przyjmują
strukturę molekularną, opartą na jednostkach. Następuje stopniowe zanikanie
pojęcia produkcji masowej, a na jej miejsce wchodzi proces cząstkowego tworzenia
wartości w formie wiedzy i intelektu. W tym układzie cykl produkcji rozpatruje
się w kategoriach wytwarzania cząstki, a nie miliona jednostek tego samego
produktu. Nowe wartości dodane są wynikiem pracy wysoko motywowanych,
samodzielnych, przedsiębiorczych „ludzkich molekuł”, pracowników wyposażonych w wysoko sprawne narzędzia teleinformacyjne w sieci.
Infrastruktura sieciowa umożliwia efektywną segmentację rynku, na którym liczy
się każdy odbiorca, a także budowę cząstkowego systemu dystrybucji usług. Z kolei
relacje hierarchiczne systemów władzy nakazowo-kontrolnej wypierane są przez
bardziej płaskie, dynamiczne struktury obejmujące zespoły robocze. Tego typu infrastruktura zwiększa możliwości wzajemnej współpracy i interakcji pracowniczej.
Przedsiębiorstwo nowego typu jest zbiorem połączonych w sieć rozproszonych
zespołów pełniących wobec siebie funkcje odbiorców i serwerów na zasadzie
trwałych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu11. Tak zdeﬁniowane przedsiębiorstwo ery nowej gospodarki jest w literaturze określane jako „organizacja
relacji”, „organizacja związków”, „sieć relacji międzyludzkich”, „demokratyczne
przedsiębiorstwo”12.
Działalność gospodarcza „przedsiębiorstwa relacji” oparta jest na potężnej sieci
wzajemnych powiązań pomiędzy uwolnionymi z wewnętrznych uwarunkowań
i ograniczeń różnorodnymi poziomami i strukturami funkcjonalnymi. Podstawą
jego działania jest nieograniczony dostęp do dostawców, partnerów strategicznych,
konkurentów i odbiorców, gotowość i łatwość zmiany wzajemnych stosunków
między zespołami oraz szeroka możliwość zlecania operacji czy zadań wykonywanych przez potencjalnych kooperantów13.
10

11
12

13

S. Ghoshal, C.A. Bartlett, The Individualized Corporation, Harper Collins, New York
1997.
D. Tapscott, Gospodarka…, op. cit., s. 13.
Por. P. Keen, Shaping the Future: Business Design through Information Technology, Harvard
Business School Press, Boston 1991; D.Q. Mills, Rebirth of the Corporation, John Wiley &
Sons, New York, 1991; R.L. Ackoﬀ, The Democratic Corporation, Oxford University Press,
New York 1994.
F. Krawiec, Transformacja…, op. cit., s. 128.
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„Usieciowienie” znaczy dużo więcej niż zjawisko technologiczne czy wysoce
dynamicznie rozwijający się przemysł. Tam, gdzie do niedawna były struktury
hierarchiczne, kierownicy, wydziały, pracownicy umysłowi i robotnicy, dzisiaj
wprowadzane są sieci, węzły, grona (klastry), zespoły. W ﬁrmach, w których
bogactwo stanowi kapitał intelektualny, to sieci, a nie hierarchie są właściwą
strukturą organizacyjną, sieci stały się środkiem realizacji operacji, zadań i projektów. Transakcje w ﬁrmach handlowych, brokerskich, na giełdach papierów
wartościowych, w biurach podróży, liniach lotniczych, supermarketach czy biurach
projektowych odbywają się on line.
Nadzwyczajna siła ekonomiczna sieci – kosztowna w budowie, tania i szybka
w użyciu, osiągalna z każdego punktu i w każdym czasie – jest dostępna dla każdej
ﬁrmy, która chce osiągnąć najwyższą stopę zwrotu nakładu czy poziom produktywności swoich kapitałów intelektualnych. Największym wyzwaniem zarządu
przedsiębiorstwa nowej gospodarki jest zbudowanie struktury organizacyjnej,
która będzie mogła dzielić efektywnie wiedzę. Sieci spełniają ten wymóg: łączą
ludzi z ludźmi i ludzi z danymi oraz informacjami.
Sieci zmieniają charakter i zakres władzy menedżerów. Inspirują nieformalny
styl komunikacji międzyludzkiej. Ludzie komunikujący się przez sieci elektroniczne są mniej skrępowani przez swoich zwierzchników i śmielej wyrażają swoje
poglądy.
Przewaga sieci polega też na tym, że może ona dostarczyć informacji w czasie
rzeczywistym, może tworzyć nową wartość (tzw. wartość informacyjną) szybciej
i dokładniej niż systemy, które dominowały w zbiurokratyzowanej korporacji.
Dzieje się tak, ponieważ hierarchie ﬁltrują informacje, które przepływają „kanałami” w górę i w dół. Może to w konsekwencji oznaczać, że informacja jest
redagowana, opóźniana, upolityczniana, a czasem i niszczona14.
Zarządzanie w przedsiębiorstwie ery przemysłowej zasadzało się na takich
zasadach, jak: planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrola. W ﬁrmie
o sieciowej strukturze organizacyjnej do priorytetowych zasad będzie należało:
deﬁniowanie, szkolenie i alokowanie (deﬁne, nurture, allocate – DNA)15.
Deﬁniowanie:
Firma usieciowiona często sama się organizuje, a ludzie gromadzą się wokół
projektów, które muszą być zrealizowane. Zarząd nie sprawuje nadzoru nad tymi
14
15

Ibidem, s. 130.
Ibidem, s. 132.
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projektami i zespołami, lecz określa kierunki, w których podąża ﬁrma. Stąd zasadniczym problemem jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
– Kim jesteśmy?
– Dlaczego jesteśmy w biznesie?
– Co jest naszą misją i wizją i jakiego rodzaju wartości zamierzamy oferować
naszym odbiorcom?
Szkolenie:
Kapitał ludzki, strukturalny i kapitał odbiorców, od którego przedsiębiorstwo
zależy, powinien być wspomagany i zasilany przez menedżerów. Najistotniejsze
problemy, które należy rozstrzygnąć, to:
– Jakiego rodzaju ludzi i wiedzy potrzebujemy?
– Jakiego rodzaju zdolności są zasadnicze dla naszego biznesu? Jak je pozyskać i utrzymać? Jak nagradzać ich pozyskanie?
– Jakiego rodzaju otoczenia potrzebujemy w celu osiągnięcia wysokiego poziomu wydajności i twórczości?
– Jakiego rodzaju systemy mogą łączyć ludzi o specjalistycznej wiedzy bez
potrzeby angażowania mechanizmów biurokratycznych?
– W jaki sposób należy budować relacje z naszymi odbiorcami, tak aby oni
dzielili nasz los, a my ich?
Alokowanie:
Zarządzanie to wybór, w związku z tym rozważenia wymagają takie kwestie,
jak:
– Które spośród wielu możliwości należy wybrać i z jakim zaangażowaniem?
– Jakich zasobów potrzebujemy?
– W jaki sposób powinniśmy je pozyskać – przez nabycie, połączenie, dzierżawę czy alians?
– W jaki sposób mamy nimi zarządzać?
– W jaki sposób należy dokonywać pomiaru wyników pracy?
2. Mankamenty działania organizacji w nowej gospodarce
Era gospodarki sieciowej niesie potencjalne zagrożenie dla ludzi, organizacji
i społeczności, które mają problem z nadążaniem za postępującymi zmianami.
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Zagrożenia wynikają zasadniczo z tego, iż zachodzące przemiany obejmują nie
tylko przedsiębiorstwa (starego typu), ale również instytucje władzy, organizacje
społeczne i stosunki międzyludzkie. Nowe systemy teleinformatyczne wpływają
także na zmianę sposobów zarobkowania. Potencjalnym zagrożeniem jest stratyﬁkacja społeczeństw, niespotykane znaczenie i ekspansja praw własności oraz
praw autorskich, strukturalne bezrobocie, zbiorowe niepokoje i konﬂikty.
Zmiany systemów zarządzania czy schematów działania stwarzają konﬂikty,
przyczyniają się do wzrostu niepewności i zamieszania. Nowe rozwiązania są
zwykle chłodno przyjmowane, często z wrogim nastawieniem. Przeciwnikami
zmian są najczęściej osoby, które są zainteresowane i zaangażowane w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwami. A potrzeba przystosowania się do nowych
warunków myślenia i funkcjonowania wymaga dużej otwartości i elastyczności.
Nowa gospodarka stwarza olbrzymie możliwości biznesowe dla tych, którzy chcą
dokonać zmiany, natomiast dla tych, którzy przeciwstawiają się zmianie, nowe
okoliczności działania w sieci stanowią zagrożenie16.

CORPORATION OF ORGANIZATION IN THE NEW ECONOMY

Summary
This paper is focused on the New Economy conditions and on a model of
modern corporation. It compares traditional organization and the new one
and shows diﬀerences between them. Many of companies such as: ABB,
General Electric, Hewlett & Packard, Microsoft changed their structures
and managing processes in order to adapt to the rules of the New Economy.
In this way the individualized corporation was began.
Translated by Katarzyna Żak

16

S. Kirchoﬀ, S. Mendonca, Winning Strategies for the Online Economy, Prentice Hall PTR,
Upper Saddle River, N.J. 2000, s. 12.
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W NASTĘPNYM NUMERZE

Następny numer, zatytułowany Zarządzanie przedsiębiorstwem (pod redakcją
naukową Edwarda Urbańczyka), poświęcono czynnikowi osobowemu w procesie
kształtowania wartości przedsiębiorstwa; determinantom wzrostu wartości przedsiębiorstw; zarządzaniu ryzykiem; systemom informacyjnym przedsiębiorstw oraz
strategiom wzrostu wartości małych i średnich przedsiębiorstw.

