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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których
dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój.
Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian
polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 r. dominują ocena stanu oraz analiza
perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowaniach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie
dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. XXIII Sympozjum,
które odbyło się w 2016 r., było zatytułowane „Nowe paradygmaty w naukach
ekonomicznych”. Rozpoczętą wówczas dyskusję kontynuowano w 2017 r. podczas XXIV Sympozjum na temat „Paradygmaty w naukach ekonomicznych.
Wyzwania XXI wieku”.
Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynuację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne
zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych.
W monografii, która stanowi podstawę tych obrad, siedem z 33 artykułów dotyczy obecnego stanu wiedzy oraz poszukiwań nowych paradygmatów. W kolejnych czterech artykułach są omawiane osiągnięcia pracowników kolegialnych
zespołów badawczych w rozwoju wybranych nauk. Można zatem powiedzieć,
że w jednej trzeciej opracowań omawia się – ujęte w tytule sympozjum – dokonania i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych.
Tradycyjnie po kilka artykułów odnosi się do zagadnień finansowych (w tym
społecznej odpowiedzialności rachunkowości i przestępczości finansowej),
funkcjonowania rynków oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Ponadto podjęto
zagadnienia transportu (pięć artykułów) i gospodarki miejskiej (dwa artykuły).
W trzech artykułach autorzy zajmują się sposobami kształcenia i pobudzania rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Włączają się oni
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w toczącą się w Polsce dyskusję o zmianie modelu szkolnictwa wyższego, tak
aby w większym niż dotychczas stopniu odpowiadało ono na wyzwania gospodarki cyfrowej i gospodarki opartej na wiedzy.
Podobnie jak w poprzednich latach głęboko wierzymy, że nowa wiedza
zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad
przyczyni się do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecznie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla
polityki gospodarczej.
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Radosław Baran

Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. R
 ozwój wiedzy z zakresu skuteczności
i efektywności marketingu w Polsce

1.1. Wprowadzenie
Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu jest
związany z poszukiwaniem coraz lepszych sposobów oceny działalności marketingowej przedsiębiorstw (lub innych organizacji). Jedną ze sfer działania
przedsiębiorstwa, w której można poszukiwać możliwości poprawy jego skuteczności i efektywności, jest działalność marketingowa, która jest związana
z badaniem rynku i oddziaływaniem na niego.
Od lat 90. XX wieku widoczny jest w światowej literaturze naukowej wzrost
zainteresowania rolą marketingu w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
i poszukiwaniem sposobów zwiększenia efektywności działalności marketingowej przedsiębiorstw. Wiedza z zakresu skuteczności i efektywności marketingu była też rozwijana przez polskie środowiska naukowe.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie rozwoju wiedzy z zakresu
skuteczności i efektywności marketingu w Polsce. W związku z tym skoncentrowano uwagę na literaturze naukowej, która powstała w Polsce. W niniejszym opracowaniu nie było możliwości odwołania się do wszystkich publikacji
z zakresu skuteczności i efektywności marketingu, które powstały w polskich
ośrodkach naukowych. Wynika to z dużej liczby tych publikacji, a także z ograniczonych rozmiarów opracowania. Skoncentrowano uwagę na literaturze
naukowej, która powstała w ostatnich dwudziestu kilku latach.
Skuteczność marketingu oznacza jego zdolność do tworzenia pożądanych
efektów1. Marketing może służyć osiąganiu takich efektów, jak np. wzrost:
1

Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005, s. 16–18.
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 ielkości sprzedaży, udziału w rynku, liczby klientów przedsiębiorstwa,
w
satysfakcji klientów, lojalności klientów, znajomości marki, a także poprawie
wizerunku marki2. Cele przedsiębiorstwa mogą odnosić się do osiągania tych
efektów. Marketing jest tym skuteczniejszy, im wyższy stopień realizacji celów
przedsiębiorstwa pozwala osiągnąć3.
Efektywność marketingu jest definiowana na podstawie koncepcji efektywności ekonomicznej. W tym ujęciu efektywność marketingu określa stosunek
między efektami osiąganymi dzięki jego stosowaniu a nakładami na marketing4.
W opracowaniu wyszczególniono i opisano kierunki rozwoju wspomnianej wiedzy.

1.2. Kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności
i efektywności marketingu w Polsce
Można wyróżnić kilka podstawowych kierunków rozwoju wiedzy z zakresu
skuteczności i efektywności marketingu. Rozwój ten dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak:
• skuteczność i efektywność poszczególnych instrumentów marketingu,
• koszty marketingu (ich istota i rodzaje),
• efekty marketingu (ich istota i rodzaje),
• istota, sposoby oceny i uwarunkowania skuteczności marketingu (w tym
m.in. skuteczność stosowanych strategii marketingowych, skuteczność działań marketingowych prowadzonych w środowisku internetowym),
• istota, sposoby oceny i uwarunkowania efektywności marketingu (w tym
m.in. zarządzanie wartością klienta, efektywność działań marketingowych
prowadzonych w środowisku internetowym).
Wiedza z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu oraz kosztów i efektów marketingu jest potrzebna, żeby lepiej
rozumieć zagadnienia dotyczące istoty, oceny i uwarunkowań skuteczności
i efektywności marketingu. Znaczenie poszczególnych kierunków rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu zmieniało się w czasie.
W rozwoju tej wiedzy można wyróżnić trzy okresy:
R. Baran, Identyfikacja efektów działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Koszty i efekty działań marketingowych, red. L. Garbarski, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2008, s. 131–132.
3 Efektywność marketingu, op.cit., s. 16–18.
4 Zob. ibidem, s. 18–19.
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• okres trwający do końca lat 90. XX wieku, kiedy rozwijano wiedzę na temat
skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu,
a także zwracano uwagę na różne sposoby oceny działalności marketingowej w kontekście jej kontroli,
• okres pierwszych kilku lat XXI wieku (można przyjąć, że trwał mniej więcej
do końca pierwszej dekady tego wieku), w którym pojawiły się publikacje
skoncentrowane na problematyce kosztów, efektów, a także skuteczności
i efektywności marketingu,
• okres ostatnich kilku lat (dotyczący mniej więcej drugiej dekady XXI wieku),
w którym wywierano coraz mocniejszy nacisk na rozwój wiedzy na temat
skuteczności i efektywności działań marketingowych prowadzonych w środowisku internetowym.
Opisane okresy nie są sztywno określone (brak wyraźnych dat, które wyznaczałyby ich początek i koniec), ale pozwalają na wskazanie zmian, jakie zaszły
w rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu.
Do końca lat 90. XX wieku nie zajmowano się szerzej problematyką skuteczności i efektywności ogółu działań marketingowych przedsiębiorstwa. Przedmiotem zainteresowania była przede wszystkim skuteczność i efektywność
niektórych instrumentów marketingu, w tym dystrybucji i wybranych narzędzi komunikacji marketingowej (takich jak np. reklama, promocja sprzedaży)5.
Zwracano też uwagę na potrzebę dokonywania kontroli działalności marketingowej i w tym kontekście wskazywano różne sposoby oceny tej działalności.
Na początku lat dwutysięcznych pojawiło się w polskiej literaturze naukowej
kilka pozycji skoncentrowanych na problematyce kosztów i efektów marketingu,
a także na istocie oraz uwarunkowaniach skuteczności i efektywności marketingu. Pierwsza dekada lat dwutysięcznych przyniosła badania naukowe, które
pozwoliły dokładniej rozpoznać problematykę kosztów i efektów marketingu.
W drugiej dekadzie lat dwutysięcznych można obserwować wzrost zainteresowania skutecznością i efektywnością działań marketingowych podejmowanych w środowisku internetowym. Zainteresowanie tą problematyką było
zauważalne już w pierwszej dekadzie tego wieku, ale w drugiej dekadzie problematyka ta wyraźnie nabrała znaczenia. Jest to związane z coraz szerszą
skalą działań marketingowych prowadzonych w środowisku internetowym.

5 Należy zauważyć, że zainteresowanie skutecznością i efektywnością poszczególnych
instrumentów marketingu nie wygasło po zakończeniu pierwszego z wyszczególnionych
okresów i trwało również w kolejnych (kiedy większą wagę zaczęto przywiązywać do skuteczności i efektywności ogółu działań marketingowych przedsiębiorstwa).
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Wyszczególnione kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu zostały opisane w dalszej części opracowania.

1.3. R
 ozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności
poszczególnych instrumentów marketingu w Polsce
Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych
instrumentów marketingu umożliwia dokonywanie coraz lepszej ich oceny.
Nie umożliwia jednak oceny ogółu działań marketingowych przedsiębiorstwa.
W ramach tego kierunku badań zajmowano się np. skutecznością i efektywnością działań reklamowych przedsiębiorstwa. W niektórych opracowaniach dotyczących reklamy poruszano tę problematykę w bardzo ograniczonym
zakresie, ale były też pozycje, w których problematyka skuteczności i efektywności reklamy zajmowała istotne miejsce6. Opisywano również sposoby oceny
skuteczności i efektywności public relations7 oraz innych narzędzi komunikacji
marketingowej. Metody badania skuteczności narzędzi komunikacji marketingowej były opisywane m.in. w literaturze dotyczącej badań marketingowych8. Z czasem zaczęto zajmować się również skutecznością komunikacji
marketingowej jako instrumentu marketingu obejmującego wiele narzędzi9.
Należy zauważyć, że obecnie coraz więcej uwagi poświęca się skuteczności
i efektywności narzędzi komunikacji marketingowej stosowanych w środowisku internetowym10.
6 Zob. np.: A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją
firmę, Business Press Ltd, Warszawa 1993, s. 89–109; J. Łodziana-Grabowska, Efektywność
reklamy, PWE, Warszawa 1996; J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1998, s. 161–190; A. Czarnecki, R. Korsak, Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001,
s. 177–192; S. Kaczmarczyk, Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,
Gdańsk 2001, s. 347–386.
7 Zob. np. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo
Placet, Warszawa 2009, s. 825–850.
8 Oceną skuteczności reklamy i promocji sprzedaży zajmowała się np. K. Mazurek-Łopacińska, Badania skuteczności systemu komunikacji, w: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 321–358.
9 Współcześnie problematyka efektów komunikacji marketingowej została szeroko opisana w: T. Taranko, Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 205–250.
10 Zob. np. K. Łopaciński, Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna, PWE, Warszawa 2015.
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Pojawiały się też prace, w których poruszana była problematyka skuteczności
i efektywności dystrybucji11. Warto zauważyć, że powstało wiele prac skoncentrowanych na problematyce skuteczności i efektywności dystrybucji fizycznej12. Zajmowano się też problematyką efektywności badań marketingowych13.

1.4. R
 ozwój wiedzy z zakresu kosztów i efektów marketingu
w Polsce
Problematyka efektywności marketingu wiąże się z określaniem kosztów
działań marketingowych. Bez rozpoznania, jakie są koszty działań marketingowych, nie można ocenić efektywności tych działań.
Pod koniec XX i na początku XXI wieku zaczęły się pojawiać w literaturze
z zakresu marketingu publikacje skoncentrowane na problematyce kosztów działań marketingowych14. W 2004 r. została opublikowana, oparta na badaniach
naukowych, praca dotycząca finansowych aspektów działalności marketingowej,
w której wiele miejsca poświęcono problematyce kosztów działań marketingowych15. Praca ta pozwoliła lepiej zidentyfikować problemy, jakie są związane
z określaniem wspomnianych kosztów. Problematyka kosztów działań marketingowych była też badana przez pracowników Katedry Rynku i Marketingu

Zob. np.: A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001, s. 174–181;
B. Iwankiewicz-Rak, Badanie systemu dystrybucji, w: Badania marketingowe. Podstawowe
metody…, op.cit., s. 291–320.
12 W niniejszym opracowaniu nie są opisywane pozycje skoncentrowane na problematyce logistyki. Trzeba jednak wspomnieć o pracy, w której efektywność systemu dystrybucji została opisana m.in. w kontekście działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
Zob. M. Frankowska, M. Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
13 Zob. A. Czarnecki, Metodyczne aspekty efektywności badań marketingowych, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. nauk. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa
2002, s. 141–148.
14 Zob. np.: R. Kłeczek, System informacji finansowej jako podstawa stosowania koncepcji i technik rozwiązywania problemów marketingowych, w: Marketing 2001. XI Konferencja
Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18–19 wrzesień 1998 r., tom 2, Uniwersytet Gdański, Sopot 1998, s. 443–450; R. Kłeczek, S. Wrona,
Efektywność kosztów marketingowych – standardy pomiaru i problemy badawcze, w: Marketing – przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, materiały kongresowe, Jelenia Góra
24–27 września 2000 r., red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, tom 2, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 479–492;
R. Niestrój, Finansowe aspekty planowania marketingowego, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie…, op.cit., s. 395–401.
15 Zob. Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, red. A. Czubała, R. Niestrój,
Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
11
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SGH16. W ramach grantu dotyczącego kosztów i efektów działań marketingowych, realizowanego w latach 2005–2008 we wspomnianej katedrze, starano się
zidentyfikować, jakie koszty można określić kosztami działań marketingowych,
a także jak koszty te są identyfikowane17 i oceniane w przedsiębiorstwach18.
Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności marketingu był związany z określeniem istoty, sposobów oceny i uwarunkowań efektów marketingu. Około połowy
pierwszej dekady XXI wieku zwrócono w Polsce większą uwagę na kwestie dotyczące istoty efektów marketingu, a także starano się określić, jakie są rodzaje
efektów marketingu i jak je mierzyć19. Zbadano m.in., jak efekty działań marketingowych są rozumiane i oceniane w średnich i dużych przedsiębiorstwach
w Polsce20. Postawiono też problem określenia, w jakim stopniu za efekty osiągane przez przedsiębiorstwo odpowiada marketing.
Wiedza z zakresu kosztów i efektów marketingu może być wykorzystywana
przy dokonywaniu oceny skuteczności i efektywności marketingu.

1.5. R
 ozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny
i uwarunkowań skuteczności marketingu w Polsce
Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności marketingu jest związany z badaniem jej istoty, sposobów oceny i uwarunkowań. Dla rozwoju wiedzy z tego
zakresu szczególnie istotne było określenie, czym jest skuteczność marketingu.
Wiedza z zakresu skuteczności marketingu jest dosyć szeroka i niejednorodna. W problematyce skuteczności marketingu mieszczą się np. badania
dotyczące tego, czy strategia marketingowa pozwala przedsiębiorstwu osiągać zakładane cele. W pewnej mierze rozwój wiedzy z zakresu skuteczności
Zob.: Efektywność marketingu, op.cit., s. 29–32; Koszty i efekty działań…, op.cit.,
s. 25–92.
17 Zob. T. Taranko, Wyodrębnianie kosztów działań marketingowych funkcjonujących
w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Koszty i efekty działań marketingowych, red. L. Garbarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 63–75.
18 Z uwagi na ograniczone rozmiary niniejszego opracowania nie są w nim opisywane
prace z zakresu rachunkowości i finansów dotyczące problematyki kosztów działań marketingowych. Uwagę skoncentrowano na literaturze z zakresu marketingu.
19 Zob. np.: I. Rutkowski, Efekty i koszty marketingu, w: Kontrowersje wokół marketingu
w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. nauk. L. Garbarski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 113–121; Efektywność marketingu, op.cit., s. 16–18, 23–29; W. Wrzosek, Wokół efektów marketingu, „Marketing i Rynek” 2006, nr 5, s. 2–7.
20 Zob. szerzej: Koszty i efekty działań marketingowych, op.cit., s. 93–165.
16

1. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce

23

marketingu jest związany z określaniem, które strategie marketingowe są bardziej, a które mniej skuteczne.
Badania dotyczące kształtowania działań marketingowych na różnych rynkach (np. na rynku usług bankowych lub usług ubezpieczeniowych) też mogą
być związane z problematyką skuteczności marketingu, jeśli wskazują one,
jakie działania marketingowe należy podejmować na określonych rynkach,
żeby przedsiębiorstwo mogło osiągać swoje cele. W związku z tym można przyjąć, że już w pierwszym z trzech omawianych wcześniej okresów rozwijano
wiedzę z zakresu skuteczności marketingu. Pojawiały się bowiem publikacje
dotyczące stosowania marketingu na rynkach różnych rodzajów produktów.
Wzrost zainteresowania skutecznością marketingu przejawiał się m.in.
poświęcaniem tej problematyce znacznej ilości miejsca w opracowaniach przygotowywanych na Zjazdy Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji21. Zainteresowanie problematyką skuteczności marketingu wiązało się też z uwzględnianiem
jego roli w kreowaniu wartości. W tym kontekście zajęto się m.in. problematyką badania skuteczności działań marketingowych22.
W ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu zyskuje problematyka skuteczności działań marketingowych podejmowanych w środowisku internetowym.
Powstają prace, które dotyczą kształtowania działań marketingowych w tym
środowisku, mających zapewnić realizację celów przedsiębiorstwa. Powstają
też opracowania, które wskazują, w jaki sposób działania marketingowe związane z różnymi instrumentami marketingu są dostosowywane do funkcjonowania w środowisku cyfrowym. Opisywane są też sposoby oceny skuteczności
działań marketingowych prowadzonych we wspomnianym środowisku23.

1.6. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny
i uwarunkowań efektywności marketingu w Polsce
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wyraźny wzrost zainteresowania problematyką efektywności marketingu w Polsce. W 2000 r. pojawił się artykuł
Problematyce skuteczności marketingu poświęcono np. istotną część opracowania: Współczesny marketing. Strategie, red. naukowa G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008,
s. 303–411.
22 Zob. R. Kłeczek, Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności
działań marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
23 Zob. np. G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
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skoncentrowany na problematyce efektywności marketingu mix24. W kolejnych
latach opublikowano kilka innych opracowań, w których starano się zidentyfikować istotę efektywności marketingu, a także sposoby jej oceny i uwarunkowania25. Spośród uwarunkowań wpływających na efektywność działalności
marketingowej zajmowano się dokładniej np. siłą przetargową przedsiębiorstwa26.
Warto zwrócić uwagę, że problematyka efektywności marketingu zaczęła
cieszyć się na tyle dużym zainteresowaniem, że w niektórych publikacjach
wydawanych w związku z konferencjami i zjazdami poświęconych działalności
marketingowej wyodrębniano osobne części dotyczące wspomnianej problematyki27. Trzeba jednak zauważyć, że niektóre spośród artykułów zawartych
w tych częściach publikacji nie dotyczyły efektywności marketingu, lecz jego
skuteczności lub były skoncentrowane na skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu.
Zajmowano się też relacjami między marketingiem a finansami w przedsiębiorstwie28. W tym kontekście, w ramach problematyki efektywności marketingu należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące kształtowania wartości
klienta. Problematyka ta dotyczy podejmowania działań w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów, które mają zapewnić większą efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku. W ramach tej problematyki powstało wiele
publikacji dotyczących wykorzystania koncepcji wartości życiowej klienta,
zwrotu z inwestycji w marketing itp.29. Warto też zwrócić uwagę na pojawienie
się pozycji obejmujących wzory pomocne przy ocenie skuteczności i efektywności
24 Zob. W. Wrzosek, Efektywny marketing-mix, w: Marketing – przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, materiały kongresowe, Jelenia Góra 24–27 września 2000 r., red. nauk.
K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 71–78.
25 Zob. np.: Efektywność marketingu, op.cit.; Koszty i efekty działań…, op.cit., s. 25–92;
G. Karasiewicz, Pomiar efektywności strategii marketingowej, „Problemy Zarządzania” 2007,
nr 2, Wydział Zarządzania UW, s. 9–36; R. Baran, Koszty i efekty działań marketingowych,
w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011,
s. 299–313; R. Baran, Koszty i efekty działań marketingowych, w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 241–251.
26 Zob. R. Baran, Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
27 Zob. np.: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość…, op.cit., s. 113– 178;
Współczesny marketing. Strategie, op.cit., s. 413–482; Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. nauk. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010,
s. 197–270.
28 Zob. A. Adamska, T. Dąbrowski, Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu
do synergii, C. H. Beck, Warszawa 2007.
29 Zob. np. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010; Zarządzanie wartością klienta
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marketingu30. Zainteresowanie efektywnością marketingu znalazło też wyraz
w pracach poświęconych różnym sposobom oceny działalności marketingowej przedsiębiorstwa31.
Ponadto, należy wspomnieć o rosnącym znaczeniu problematyki efektywności działań marketingowych podejmowanych w środowisku internetowym.
Problematyka ta jest rozpatrywana w różnych kontekstach. W niektórych opracowaniach połączono problematykę kształtowania wartości klienta z uwarunkowaniami, jakie stwarza przedsiębiorstwu działanie w środowisku internetowym32.

1.7. Podsumowanie
Przez ostatnie kilkanaście lat wiedza z zakresu skuteczności i efektywności
marketingu w Polsce wyraźnie się zwiększyła. Badania i publikacje poświęcone tej problematyce stanowią interesujący dorobek, który jest wykorzystywany w dalszych poszukiwaniach naukowych.
Warto zauważyć, że na podstawie wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu pojawiły się opracowania na temat jego sprawności.
Zwraca się w nich uwagę, że ocena skuteczności i efektywności marketingu
jest pomocna przy określaniu sprawności marketingu33. Koncepcja ta została
szerzej wyjaśniona i rozwinięta w kolejnych opracowaniach34.
Ponadto, zmiany w sposobie prowadzenia działań marketingowych, w tym
silny nacisk na efektywność podejmowanych działań oraz rozwój technologii
informacyjno-komunikacyjnych, prowadzą do dalszego rozwoju wiedzy z zakresu
skuteczności i efektywności marketingu. Rozwój wspomnianych technologii
ułatwia dostęp do informacji o kosztach i efektach działań marketingowych.
w przedsiębiorstwach w Polsce, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
30 W tym kontekście warto wspomnieć o wielu wydaniach opracowania: Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.
31 Zob.: M. Nowak, Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007;
W. Dryl, Audyt marketingowy, CeDeWu, Warszawa 2010.
32 Zob. np. T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2013.
33 L. Garbarski, Ocena sprawności marketingu, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–
październik, tom 1, s. 68–76.
34 Zob. M. Krzyżanowska, Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu, Poltext, Warszawa 2015; W. Kowal, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
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Dotyczy to zwłaszcza działań marketingowych podejmowanych w środowisku internetowym.
Ograniczone ramy opracowania nie pozwoliły wspomnieć o wielu interesujących pozycjach literatury naukowej z zakresu skuteczności i efektywności marketingu. Należy podkreślić, że wiele osób, pochodzących z różnych
ośrodków naukowych w Polsce, miało udział w rozwoju wiedzy z tego zakresu.
Zauważalny wkład w rozwój tej wiedzy wnieśli również pracownicy Kolegium
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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2. Pojęcie efektywności w teorii nauk
o zarządzaniu

2.1. Wprowadzenie
Zarówno w naukach o zarządzaniu, jak i w praktyce gospodarczej efektywność jest jednym z głównych kryteriów, które stanowią podstawę dokonywania
wyborów. Stanowi ona wyznacznik racjonalnego działania, a także determinuje
sposób funkcjonowania, możliwości przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa1.
Pogląd ten uzupełnia P. F. Drucker, który uważa, że efektywność jest kluczowa
nie tylko dla takiego podmiotu jak przedsiębiorstwo, dzięki czemu może ono
uzyskiwać lepsze rezultaty, ale jest również istotna dla rozwoju człowieka oraz
umacniania zdolności nowoczesnego społeczeństwa do przetrwania. To prowadzi do konkluzji, że dążenie do efektywności powinno być ogólnym priorytetem2. E. Skrzypek dodaje, że dzięki temu uzyska się poprawę jakości życia,
ograniczenie marnotrawstwa, wielokrotne wykorzystanie kapitału, pełne wykorzystanie potencjału rynków, sprawiedliwość podziału pracy, a nawet poprawę
bezpieczeństwa międzynarodowego3. Powstaje zatem pytanie, czym właściwe
jest ta efektywność i jak należy ją rozumieć. Zagadnieniu temu został poświęcony niniejszy artykułu.

A. Jaki, Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4,
s. 3−4.
2 P. F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009, s. 40, 228.
3 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 188.
1
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2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności
Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że pojęcie efektywności nie zostało jednoznacznie zdefiniowane i jest w różny sposób ujmowane.
Wskazuje się, że termin ten inaczej jest rozumiany na gruncie nauk ekonomicznych, a inaczej na gruncie nauk o zarządzaniu. W tym pierwszym wypadku,
w zależności od ujęcia, efektywność definiowana jest jako relacja pomiędzy
efektami i nakładami (znaczenie węższe) lub jako optymalna sytuacja, punkt
graniczny, najlepsze rezultaty w produkcji lub dystrybucji produktów i usług
po najniższych kosztach (znaczenie szersze)4. Z kolei w naukach o zarządzaniu
pojęcie efektywności jest utożsamiane z efektywnością organizacyjną5. W literaturze anglojęzycznej wskazuje się, że sposób jej definiowania ewoluował wraz
z rozwojem teorii zarządzania6.
Jednymi z pierwszych badaczy, którzy zajmowali się zagadnieniem efektywności byli H. Emerson oraz F. Taylor. Według tego pierwszego, w idealnej
organizacji efektywność stanowi naturalną cechę, która nie jest wymuszana
poprzez zestaw celów i procedur. Efektywność jest przez niego rozumiana
jako kategoria odnosząca się do całej organizacji, która zapewnia mechanizmy
samoregulujące i sprawia, że zachowuje się ona jak żywy organizm biologiczny.
Podejściu temu przeciwstawiane są koncepcje F. Taylora, który koncentrował
się na efektywności pojedynczych procesów i działań. Tutaj efektywność rozumiana jest z kolei jako redukowanie strat pracy ludzkiej i materiałów, a także
jako zwiększanie produktywności poszczególnych procesów7.
W polskim piśmiennictwie źródeł definicji tego terminu można poszukiwać
w prakseologii, gdzie według T. Pszczołowskiego oznacza ona dodatnią cechę
działań dających jakiś oceniany pozytywnie wynik, bez względu na to, czy był
on zamierzony (działanie skuteczne i efektywne), czy niezamierzony (działanie wyłącznie efektywne). W przytoczonej definicji wspomina się przy tym, że
pojęcie efektywności jest często używane zamiennie z terminami „skuteczność”
4 J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 99−100.
5 U. Skurzyńska-Sikora, Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu
PEMM, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 3, Kwartalnik Naukowy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 8–9.
6 A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and
an Agenda for Research, “Management Science” May 1986, Vol. 32, No. 5, s. 516−517.
7 M. Witzel, A Short History of Efficiency, “Business Strategy Review” 2002, Vol. 13,
No. 4, s. 38−41.
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oraz „sprawność”8. W. Kieżun wskazuje – odnosząc się również do dorobku
prakseologii – że sprawność występuje pod kilkoma postaciami. Są to: skuteczność, korzystność, ekonomiczność (kryteria najważniejsze), a także czystość,
dokładność i niezawodność (kryteria uzupełniające). W tym ujęciu działanie zostanie uznane za tym sprawniejsze, im więcej wspomnianych postaci
sprawnego działania będzie w sobie zawierać. Dodaje się przy tym, że działanie sprawne musi, chociaż w minimalnym stopniu, realizować zamierzony
cel, czyli być skuteczne9.
W literaturze przedmiotu, poza ujęciami przedstawionym powyżej, można
spotkać jeszcze wiele innych podejść do interpretacji oraz definiowania pojęcia
efektywności. M. Bielski zestawił podejścia najczęściej występujące, wyróżniając10:
• podejście celowościowe (teleologiczne),
• podejście systemowe,
• podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesariuszy (stakeholders), określane również jako podejście od strony wielokrotnych wyborów,
• podejście według modelu konkurencyjnych wartości,
• a także inne, w tym wielokryterialna ocena efektywności11 czy podejście
mieszane reprezentowane przez J. M. Pennings oraz P. S. Goodman, które
łączy w sobie podejście celowościowe oraz systemowe12.
Należy podkreślić – zgadzając się z B. Ziębickim – że w świetle takiej różnorodności określania efektywności trudno jest o wypracowanie jednolitej
i w pełni precyzyjnej definicji13. Poniżej scharakteryzowano cztery pierwsze
wskazane ujęcia.

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk 1978, s. 60.
9 W. Kieżun, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności, w: Bariery sprawności organizacji, red. W. Kieżun, PWE, Warszawa 1978, s. 1822.
10 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 60−71.
11 Ibidem, s. 67.
12 J. Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 34.
13 B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 634.
8
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2.2.1. Efektywność według podejścia teleologicznego
(celowościowego)
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury przedmiotu można
wyciągnąć wniosek, że jest to podejście dominujące14. Zakłada ono, że organizacja istnieje, żeby realizować jakiś określony cel, do którego została powołana. Zaznacza się przy tym, że jego realizacja powinna zostać przeprowadzona
zgodnie z prakseologiczną zasadą gospodarności, w myśl której, dążąc do osiągnięcia celów, należy minimalizować koszty (formuła wydajnościowa) bądź
zwiększać rezultaty (formuła oszczędnościowa). Trzecią możliwością jest jednoczesne dążenie do maksymalizacji wyników i minimalizacji nakładów (formuła
niealternatywna). Należy zatem zwrócić uwagę, że ocena efektywności przedsiębiorstwa opiera się nie na jednym, ale na kilku kryteriach. W tym wypadku
odnosi się ona do kategorii skuteczności, ekonomiczności oraz korzystności15.
Skuteczność należy rozumieć jako stopień realizacji zamierzonego celu
(przy jej ocenie nie uwzględnia się nakładów), korzystność jako różnicę między
uzyskanymi efektami i poniesionymi kosztami działania, a ekonomiczność jako
stosunek uzyskanych efektów do kosztów poniesionych na ich osiągnięcie16.
W sposób dość uproszczony, jednak dobrze oddający istotę rzeczy, podejście
celowościowe przedstawia P. F. Drucker, według którego skuteczność (effective
ness) – to robienie rzeczy właściwych, a wydajność (efficiency) – to robienie
rzeczy we właściwy sposób17. Ujęcie to znajduje mniej lub bardziej dokładne
odzwierciedlenie w licznych definicjach pojęć spotykanych w literaturze, co
przedstawia tabela 1.

14 Por. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne: wartość i efektywność,
C. H. Beck, 2006, s. 78.
15 J. Pawłowski, Wybrane metody oceny…, op.cit., s. 32.
16 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją: zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 18−19.
17 P. F. Drucker, Managing for Business Effectiveness, “Harvard Business Review” May−
June 1963, s. 54. Tłumaczenia terminów anglojęzycznych odnoszą się do pierwszych pozycji
powiązanych z danym terminem w pracy A. Kienzler, Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010, s. 95.
Dokonując tłumaczenia trzeba mieć jednak na uwadze pewne wątpliwości semantyczne,
gdyż oba terminy w literaturze anglojęzycznej są często wykorzystywane zamiennie, co znajduje też odzwierciedlenie w słownikowych tłumaczeniach tych terminów na język polski.
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Tabela 1. Wybrane definicje pojęcia „efektywność”
Autor i miejsce publikacji

Definicja

J. Pawłowski (2008)

Sprawność działania przedsiębiorcy to „zdolność i umiejętność
osiągania ustalonych celów, realizacji strategii i zadań, powiązana
z racjonalnym wykorzystaniem zasobów”

L. Kozioł (2004)

Efektywność to „stosunek (relacje) wytworzonych dóbr do nakładów
czynników wytwórczych, poniesionych na ich wytworzenie”

S. Dubisz (2003)

Efektywność – wydajność, skuteczność
Efektywny – a. dający dobre wyniki, przynoszący spodziewane efekty
b. skuteczny, wydajny c. istotny, rzeczywisty

A. Markowski, R. Pawelec
(2001)

„Efektywny” – taki, który przynosi pożądany skutek, skuteczny, od łac.
effectivus, co znaczy „skuteczny”

J. Penc (1997)

„(…) W teorii organizacji i zarządzania często zamiast terminu
efektywność używa się pojęcia sprawność (…)
Sprawność ma dwie postaci:
–– skuteczność
–– korzystność (ekonomiczność)
Skuteczność działania oznacza, że jego rezultat był zgodny
z zamierzonym celem, zaś korzystność (ekonomiczność) wyraża
relację między osiągniętym celem (rezultatem) a nakładami
poniesionymi dla jego osiągnięcia”

M. Szymczak (1995)

„Efektywność” – występuje w dwóch znaczeniach. W pierwszym jako
„pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność”, zaś w drugim
jako „efektywność ekonomiczna – rezultat działalności gospodarczej,
określony przez stosunek uzyskanego efektu do nakładu”

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych
i trudnych, Wilga, Warszawa 2001, s. 186; Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1995, tom 1, s. 484; Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, tom 1, s. 788; L. Kozioł, Istota i ocena produktywności, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2004, nr 5, s. 63;
J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997,
s. 100; J. Pawłowski, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 37.

Można zauważyć, że w podanych powyżej przykładach występują trzy
warianty rozumienia pojęcia „efektywność”, które w uproszczeniu zostały
przedstawione na rysunku 1.
R. Matwiejczuk na podstawie przeprowadzonych przez siebie studiów literaturowych uznaje, że wariant drugi należy utożsamiać z ogólnym rozumieniem pojęcia efektywność18. Jest on również zbieżny z wąskim rozumieniem
przywoływanej w literaturze kategorii „efektywności ekonomicznej”19. Z kolei
R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 78.
Por. J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…, op.cit., s. 99; L. Czechowski, Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Uniwersytet
Gdański, Gdańsk 1997, s. 13; A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru…,
op.cit.; E. Skrzypek, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji,
18
19

34

Krystian Barłożewski

wariant pierwszy, uwzględniający dodatkowo celowość i skuteczność realizowanych działań, odwzorowuje w pełni relację „cele – efekty – nakłady”. W tym
wypadku należy go utożsamiać z szerszym ujęciem efektywności oraz kategorią „efektywności organizacyjnej”, w myśl której przedsiębiorstwa powinny
dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów poprzez efektywne wykorzystanie
posiadanych zasobów, czyli przy minimalizacji nakładów bądź maksymalizacji efektów20.
Rysunek 1. Sposoby definiowania pojęcia „efektywności” w ujęciu celowościowym
Wariant 1.

Wariant 2.

Wariant 3.

Efektywność

Efektywność

Efektywność

Uzyskane efekty
poniesione nakłady

Stopień osiągnięcia
celów

Stopień osiągnięcia
Uzyskane efekty
celów
poniesione nakłady
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione wyżej podejście do definiowania efektywności jest intuicyjnie łatwe do zrozumienia oraz popularne w praktyce i teorii zarządzania.
Pomimo tego spotkało się ono z pewną krytyką jako niewystarczające i zawodne
ze względu na wiele problemów i utrudnień związanych z definiowaniem oraz
dokonywaniem pomiaru realizacji celów. Pojawiły się zatem nowe podejścia,
które miały zaoferować szersze spojrzenie na ocenę przedsiębiorstwa21.

2.2.2. Efektywność według podejścia systemowego
Podejście to jest przeciwstawiane podejściu teleologicznemu, które zostało
uznane za niewystarczające do przeprowadzenia pełnej oceny efektywności
przedsiębiorstwa22. Według M. Bielskiego w literaturze anglojęzycznej uznaje
się, że pierwszymi autorami, którzy przedstawili to podejście – w roku 1979
– są E. Yuchtman, S. E. Seashore, D. Katz i R. L. Kahn. A. Lewin oraz J. Minton

w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha,
B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 321−322.
20 R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 78.
21 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62.
22 W. Czakon, Procesowe podejście…, op.cit., s. 57.
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uważają jednak, że badaczami, którzy wcześniej, bo już w 1951 r., postrzegali
organizację jako otwarty system są L. Trist i K. Bamforth23.
Ujęcie systemowe opiera się na następujących założeniach24:
• przedsiębiorstwo jest postrzegane jako system otwarty, który dąży do
wewnętrznej równowagi, przetrwania i rozwoju,
• organizacje nie są izolowane od otoczenia, lecz są z nim zintegrowane
poprzez liczne powiązania różnego typu obejmujące nie tylko wymianę
dóbr fizycznych, usług, pracy i kapitału, ale również energii, informacji
i sygnałów25,
• organizacja musi konkurować z innymi podmiotami o zasoby, które pozyskuje z otoczenia i które nie są nieograniczone,
• podstawą do długoterminowego maksymalizowania dochodu organizacji
jest jej wewnętrzna wydajność,
• z definicji pojęcia „systemu otwartego” wynika, że organizacja musi również mieć umiejętność uczenia się oraz doskonalenia swojego działania,
żeby zachować zdolność adaptacji do zewnętrznych warunków, co jest
podstawą jej przetrwania26.
W takich warunkach funkcjonowania efektywność przedsiębiorstwa oceniana jest poprzez kryterium elastyczności, wsparcia z zewnątrz, czyli zdolności
do pozyskiwania zasobów z otoczenia oraz racjonalności ich wykorzystania27.
M. Bielski zwraca uwagę, że kryterium oceny efektywności nie może być w tym
wypadku maksymalizacja stopnia realizacji jakiegoś zamierzonego celu, gdyż
nie ma tutaj takiego odniesienia. Poza tym postawione założenia sprawiają,
że organizacja zamiast dążeniem do maksymalizacji efektywności będzie się
kierowała dążeniem do jej optymalizacji28.

A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness…, op.cit., s. 517.
Por. M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62−63; R. Matwiejczuk,
Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 80−81; J. Pawłowski, Wybrane metody
oceny efektywności…, op.cit., s. 33; A. Jaki, Paradygmat efektywności…, op.cit., s. 3−4;
R. Matwiejczuk, Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11, s. 28.
25 Zob. definicja terminu „system otwarty” w J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…, op.cit.,
s. 436−437.
26 J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik…, op.cit., s. 436−437.
27 B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny…, op.cit., s. 634.
28 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 62−63.
23
24
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2.2.3. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji
grup interesów
W tym podejściu podkreśla się, że ze względu na występowanie wielu różnych grup interesariuszy, w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych
funkcjonowaniem danej organizacji, ocena efektywności musi być zagadnieniem
wielowymiarowym. Każda bowiem z grup inaczej będzie oceniała efektywność
danego przedsiębiorstwa. Wiąże się to zatem z koniecznością pogodzenia wielu
odmiennych i często sprzecznych interesów, potrzeb, wartości oraz perspektyw
czasowych reprezentowanych przez poszczególne grupy interesariuszy, a także
z koniecznością uwzględnienia relacji i procesów zachodzących pomiędzy nimi29.
Z tego względu do oceny efektywności organizacji nie wystarczy jeden miernik i należy do tego celu wykorzystać zestaw różnych kryteriów oraz wskaźników odzwierciedlających punkt widzenia każdej z grup. Powoduje to z jednej
strony sporą subiektywność przy ocenie efektywności, jednak z drugiej strony
pozwala na większą elastyczność i dopasowanie mierników do danej grupy interesariuszy, poprzez uwzględnienie zarówno siły jej wpływu na organizację, jak
i wykazywanego przez nią stopnia zainteresowania działaniem tej organizacji.
Przykładowo, inny poziom oddziaływania i stopnia zainteresowania wykazują
udziałowcy, którzy głównie zainteresowani są poziomem zwrotu z zainwestowanego kapitału lub ceną akcji, inny pracownicy zainteresowani przede wszystkim
poziomem zarobków oraz bezpieczeństwem i satysfakcją z pracy, a inny jeszcze lokalne społeczności, które będą dążyły do zachowania i tworzenia nowych
miejsc pracy, a także do zapewnienia należytej ochrony środowiska30. Dzięki
takiemu podejściu możliwe będzie jednak osiągnięcie efektywności rozumianej jako optymalna relacja pomiędzy uzyskanymi rezultatami a poniesionymi
nakładami związanymi z realizacją celów i potrzeb danej grupy interesów31.

2.2.4. Podejście do definiowana efektywności według modelu
konkurencyjnych wartości
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jest to podejście, które najbardziej odpowiada wyzwaniom stawianym współcześnie przedsiębiorstwom.
29 M. Bratnicki, Wzlot i przyszłość zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej,
„Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 1, s. 126.
30 M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 65.
31 Ibidem, s. 67.
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Łączy ono bowiem cztery różne, konkurujące ze sobą modele oceny efektywności, w których występują odmienne wartości32. Jego elementy składowe zostały
przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Perspektywy oceny efektywności według koncepcji konkurujących wartości
Perspektywa oceny
efektywności

Kategorie, do których
model się odnosi

Model stosunków
międzyludzkich

„Ludzie”
– „Elastyczność”

Rozwój kadr, satysfakcja, zaangażowanie i rotacja
pracowników, kwalifikacje, otwartość

Model systemu
otwartego

„Organizacja”
– „Elastyczność”

Wzrost i rozwój organizacji, elastyczność i szybkość
reakcji na zmiany w otoczeniu, nastawienie
na działanie, orientacja na potrzeby klienta

Model racjonalnych
celów

„Organizacja”
– „Kontrola”

Produkcja, zysk, rentowność, wydajność,
minimalizacja kosztów, produktywność, ROI

Model procesu
wewnętrznego

„Ludzie” – „Kontrola”

Jasny podział odpowiedzialności, spójność
wewnętrznych procesów informacyjnych
i decyzyjnych, osiąganie ekonomii skali, prostota
struktury i reguł postępowania

Wybrane kryteria oceny efektywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz,
G. Osbert-Pociecha, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 634; M. Bielski, Podstawy
teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 67; A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and an Agenda for Research, “Management Science” May
1986, Vol. 32, No. 5, s. 517.

Ocena efektywności przedsiębiorstwa dokonuje się na podstawie wszystkich modeli, jednak ze względu na preferowane przez kierownictwo wartości
oraz cykl życia przedsiębiorstwa jedno z podejść wybierane jest zazwyczaj jako
dominujące i determinuje kryteria oceny33. Zwraca się przy tym uwagę na to,
że efektywność w jednym wymiarze nie wyklucza efektywności w innym34.
A. Lewin i J. Minton dodają, że poszczególne kryteria oceny efektywności często
trudno przypisać jednoznacznie tylko do jednego z przedstawionych powyżej
modeli. Sprawia to, że modele te nie są ściśle rozłączne, a często wzajemnie
się przenikają35.

32
33
34
35

B. Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny…, op.cit., s. 634.
M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania…, op.cit., s. 67.
Por. U. Skurzyńska-Sikora, Poprawa efektywności organizacji…, op.cit., s. 8–9.
A. Y. Lewin, J. W. Minton, Determining Organizational Effectiveness…, op.cit., s. 523.
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2.3. Wymiary analizy i oceny efektywności
Przedstawione powyżej podejścia do rozumienia efektywności wskazują
jednoznacznie, że nie jest to kategoria jednorodna, jej rozumienie zmienia się
w czasie. Może być ona rozpatrywana w wielu wymiarach, które też definiowane są w różnoraki sposób przez poszczególnych badaczy. Najczęściej odnoszą
się do ujęcia teleologicznego i wyróżniają efektywność w wymiarze rynkowym,
który odzwierciedla stopień realizacji zamierzonych celów oraz efektywność
w wymiarze ekonomicznym obrazującym relację „nakłady – efekty”36. Zestawienie wybranych podejść spotykanych w literaturze przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wymiary efektywności organizacji według wybranych autorów
M. Bielski
Wymiary:
–– rzeczowy
–– ekonomiczny
–– systemowy
–– polityczny
–– „polityczny”
–– kulturowy
–– behawioralny
R. Matwiejczuk
Wymiary:
–– rzeczowy
–– technologiczny
–– ekonomiczny
–– rynkowy
–– systemowy
–– polityczny
–– kulturowy
–– społeczny
–– ekologiczny

J. Pawłowski
Wymiary:
–– fazy cyklu życia
–– obszaru
funkcjonalnego
(np. marketing,
finanse)
–– procesów
(np. zarządzania
jakością)
E. Skrzypek
Wymiary:
–– finansowy
–– operacyjny
–– rynkowy
–– dynamiczny
(odnoszący się do
tempa tworzenia
nowych rynków,
produktów)

R. Kaplan, D. Norton
Perspektywy:
–– finansowa
–– klienta
–– procesów
wewnętrznych
–– rozwoju

R. Eccles, G. Serafeim
Wymiary:
–– finansowy
–– ekologiczny
–– społeczny
–– zarządczy
(governance)

A. Brache, G. Rummler
Poziomy:
–– organizacji
–– procesów
–– stanowiska pracy

A. Jaki
Wymiary:
–– rzeczowy
–– ekonomiczny
–– techn.‑produkcyjny
–– systemowy
–– środowiskowy
–– jakościowy
–– społeczny
–– etyczno-kulturowy
–– behawioralny

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, wyd. III,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 114–119; Wybrane metody oceny efektywności
finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. s. 48;
R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance, “Harvard Business Review”, January–February 1992, s. 72; R. Matwiejczuk, Efektywność – próba interpretacji,
„Przegląd Organizacji” 2000, nr 11 s. 27–31; E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lubin 2000, s. 216−218; G. Rummler, A. Brache, Podnoszenie
efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 50−63; A. Jaki, Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4, s. 3−5; R. G. Eccles, G. Serafeim, The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy, “Harvard Business Review”, May 2013.

36

R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne…, op.cit., s. 88.
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Z pewnością koncentrowanie się na wszystkich wymiarach efektywności
jednocześnie prowadziłoby do zbyt dużego rozproszenia uwagi oraz zasobów
organizacji, stąd część autorów ograniczyła swoje typologie jedynie do tych
wymiarów, które uznali za najbardziej istotne, tzn. na których organizacja
koniecznie powinna się skoncentrować w przyszłości, aby osiągnąć realizację
długookresowych celów. W tym ujęciu zarówno R. Matwiejczuk, jak i A. Jaki
podają za H. Pfohl, że z punktu widzenia realizacji celów przedsiębiorstwa
analizy i oceny efektywności należy dokonywać w wymiarach37:
• ekonomiczno-finansowym – efektywność wyrażona jest tutaj poprzez zdolność przedsiębiorstwa do kreowania wartości oraz realizacji innych celów
finansowych (np. płynność finansowa, rentowność, zysk),
• technicznym – powiązanym z efektywnością procesów produkcyjnych oraz
zarządzaniem zasobami wykorzystywanymi do ich realizacji. Istotą efektywności jest tutaj maksymalizacja efektów produkcyjno-technicznych przy
minimalizacji zużycia środków produkcji. Powiązana jest ona zatem m.in.
ze wzrostem produktywności i optymalizacją czasu realizacji poszczególnych procesów wytwarzania,
• środowiskowym (ekologicznym) – obejmującym cele związane z ochroną
i dbałością o środowisko naturalne,
• społecznym – odnoszącym się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i realizacji celów pozaekonomicznych, nie dlatego, że takie działania
przynoszą bezpośrednie korzyści, ale dlatego, że uznawane są za właściwe,
np. poprawa warunków pracy w krajach rozwijających się, ochrona zdrowia, zadowolenie pracowników.
Akcentuje się, że ostatnie dwie kategorie wynikają ze zmian, jakie zaszły
w ostatnich latach w świadomości społeczeństwa i wyznawanych przez nie
wartościach38. Podobne zestawienie jak wyżej zaproponowali wspomniani
G. Serafeim i R. Eccles. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań
statystycznych stwierdzili, że koncentracja na takich wymiarach efektywności
jak finansowy, ładu organizacyjnego, społeczny i ekologiczny najlepiej służy
kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, a przy tym uwzględnia interesy wszystkich kluczowych interesariuszy, w tym inwestorów, pracowników, klientów,
rządu, lokalnych społeczności39. Należy zatem stwierdzić, o czym wspomina

37 Por. A. Jaki, Paradygmat efektywności w zarządzaniu…, op.cit., s. 4−5; R. Matwiejczuk,
Efektywność – próba…, op.cit., s. 27−31.
38 R. Matwiejczuk, Efektywność – próba…, op.cit., s. 27−31.
39 R. G. Eccles, G. Serafeim, The Performance Frontier…, op.cit., wydanie internetowe.
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również A. Jaki40, że obecnie przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością integracji różnych wymiarów efektywności w ramach stosowanego systemu pomiaru
i zarządzania efektywnością. Warto jednak mieć na uwadze, że bez względu
na dokonane przez siebie wybory ostatecznie będą musiały one porównać uzyskane efekty z poniesionymi nakładami, gdzie kluczowym kryterium oceny jest
wynik finansowy.

2.4. Podsumowanie
Zagadnienie efektywności zajmuje centralną pozycję w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu. Do tej pory nie wypracowano jednak jednego powszechnie akceptowanego podejścia do jego rozumienia, pomiaru i oceny. Co więcej, wydaje
się, że również w przyszłości stworzenie jednej miary efektywności jest mało
prawdopodobne ze względu na wielowymiarowość, występowanie szerokiego
zakresu czynników mających wpływ na jej kształtowanie, a także tendencję do
postrzegania roli przedsiębiorstwa w coraz szerszym kontekście.
Dostrzec można jednak, że coraz większą wagę przywiązuje się do analizy
aspektów niematerialnych, które są trudno kwantyfikowalne, a ze względu
na ich naturę ich ocena jest często subiektywna. Zmienia to zatem perspektywę patrzenia na efektywność przedsiębiorstw, gdyż wymaga uwzględnienia
innych niż dotychczas obszarów funkcjonowania.
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Witzel M., A Short History of Efficiency, “Business Strategy Review” 2002, Vol. 13,
No. 4.
Ziębicki B., Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz,
G. Osbert-Pociecha, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
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3. O
 cena obecnego stanu wdrażania analityki
akademickiej w amerykańskim szkolnictwie
wyższym

3.1. Wprowadzenie
Analityka w sektorze (wyższej) edukacji i korzyści płynące
z jej stosowania
Interesujący przegląd perspektywicznych zawodów, a ściślej biorąc specjalności zawodowych analityki gospodarczej1, uwidacznia wzrastające znaczenie
kompetencji analitycznych w wielu branżach gospodarki. Wśród specjalności
przyszłości zapewniających atrakcyjny profil zadań zawodowych oraz korzystne
perspektywy rozwoju zawodowego należy wymienić: specjalistę Business Intelligence (ds. analityki gospodarczej); analityka Master Data (ds. zarządzania
danymi referencyjnymi/zarządzania jakością danych); analityka Project Management Office (PMO ds. zarządzania projektami); analityka ds. nieruchomości;
analityka predyktywnego; analityka ryzyka kredytowego (bankowego/kupieckiego); analityka Big Data (dużych zbiorów danych), analityka koordynatora
aplikacji biznesowych (systemów informatycznych). Przytoczone opracowanie,
koncentrując się na opisie specjalności analityki gospodarczej poszukiwanych
przez pracodawców sfery produkcji i usług, w tym zwłaszcza usług na rzecz
biznesu, z natury rzeczy pomija popyt kadrowy zgłaszany przez sektor usług
regulowanych, takich jak edukacja powszechna oraz edukacja wyższa. Dlatego też podaną wyżej listę specjalności zawodowych przyszłości należałoby
Zawody przyszłości, „Kariera w Finansach i Bankowości” 2015/2016, temat numeru:
Metamorfoza świata finansów, s. 34–50.
1
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uzupełnić o analityka edukacyjnego oraz analityka akademickiego. Należy
wyrazić nadzieję, że w dość bliskiej przyszłości specjalności te uzyskają formalny status specjalności dydaktycznych oferowanych w ramach programów
studiów wyższych i podyplomowych z zakresu analityki gospodarczej bądź też
odrębnych programów kształcenia, a ich absolwenci wzmocnią kadry specjalistów zarządzających edukacją wyższą i powszechną.
Wzrastającej randze analityki gospodarczej jako źródła konkurencyjności
w świecie biznesu w latach dwutysięcznych towarzyszyło rosnące zainteresowanie stosowaniem metod i narzędzi gromadzenia, przetwarzania oraz analizy
dużych zbiorów danych na potrzeby interesariuszy instytucji sektora edukacji,
zwłaszcza szkolnictwa wyższego. Rozwój analityki edukacyjnej/akademickiej
jako odrębnej subdyscypliny wiedzy naukowej oraz nowo powstającego obszaru
wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania szkolnictwem wyższym, a także edukacją powszechną datuje się od pierwszej dekady lat dwutysięcznych2. Znaczący
udział w wypracowaniu podstaw teoretycznych oraz wskazań praktycznych
analityki wykorzystywanej na potrzeby sektora edukacji miały dwie prominentne organizacje sektorowe (stowarzyszenia profesjonalne) powiązane ściśle
z amerykańskim szkolnictwem wyższym: Stowarzyszenie Badań nad Analityką
Edukacyjną (The Society for Learning Analytics Research – SoLAR)3 oraz stowarzyszenie EDUCAUSE, którego misja koncentruje się wokół analiz i badań
nad zastosowaniami technologii informacyjnych w szkolnictwie wyższym4.
Według SoLARu we wciąż ewoluującej domenie wiedzy nt. zastosowań
analityki w sektorze edukacji można wyróżnić dwie podstawowe kategorie
analityki: analitykę edukacyjną i akademicką (tabela 1). Definicje SoLARu
odnoszące się do wspomnianych dwóch typów analityki praktykowanej w sektorze edukacji są powszechnie akceptowane i szeroko przytaczane w literaturze (głównie amerykańskiej) przedmiotu.

2 Tematykę wyodrębniania się analityki akademickiej jako nowej specjalizacji badawczej nauk o zarządzaniu i dydaktyki szkoły wyższej, a także znaczenie, cele, istotę i zakres
analityki w sektorze edukacji wyższej omówiono szerzej w opracowaniu: P. Bielecki: Analityka akademicka jako nowy obszar wiedzy i praktyki zarządzania szkołą wyższą, w: Nowe
paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
3 Międzynarodowe stowarzyszenie SoLAR powstało w 2011 r. przy współudziale merytorycznym i finansowym kilkunastu renomowanych uczelni amerykańskich, australijskich
i brytyjskich, https://solaresearch.org/
4 Stowarzyszenie EDUCAUSE, powstałe w 1998 r., jest aliansem uczelni, firm IT i organizacji non profit zainteresowanych rozwojem i transformacyjną rolą zastosowań technologii informacyjnych w szkolnictwie wyższym, http://www.educause.edu/
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Publikacja SoLARu, prezentująca założenia sztandarowego projektu badawczego tego stowarzyszenia – Open Learning Analytics – OLA, określa analitykę
edukacyjną jako proces oceny, gromadzenia, analizy i raportowania danych nt.
uczących się oraz kontekstu i uwarunkowań uczenia się w celu zrozumienia
i optymalizacji procesu uczenia się oraz środowiska, w którym jest on realizowany5. Ta sama publikacja SoLARu pod pojęciem analityki akademickiej rozumie instrument usprawnienia procesów organizacyjnych, zadań pracowników,
podziału zasobów oraz pomiaru wyników działalności uczelni poprzez wykorzystanie danych nt. studentów, akademików i uczelni jako całości6.
Tabela 1. Typologia analityki w sektorze (wyższej) edukacji
Typ analityki
Analityka
edukacyjna
(procesu
uczenia się)

Poziom lub przedmiot analizy

Beneficjent

Poziom personalny: analityka wyników osobistych
w odniesieniu do celów uczenia się, zasobów edukacyjnych
oraz sposobów studiowania kolegów

Uczący się, kadra
dydaktyczna

Poziom przedmiotu: relacje społeczne, rozwój pojęciowy,
analiza dyskursywna, „inteligentne treści kształcenia”
(treści spersonalizowane)

Uczący się, kadra
dydaktyczna

Poziom departamentu (katedry): modelowanie
predykcyjne, wzorce sukcesu/niepowodzenia
Analityka
akademicka

Poziom uczelni/szkoły: profile uczących się, osiągnięcia
naukowców, przepływ wiedzy, przydział zasobów

Kadra zarządzająca,
finansiści, specjaliści
ds. marketingu

Poziom regionalny: porównanie systemów edukacyjnych,
jakość i standardy edukacyjne

Finansiści, kadra
zarządzająca

Poziom krajowy/międzynarodowy: porównanie systemów
edukacyjnych, jakość i standardy edukacyjne

Rządy państw,
UNESCO, OECD,
autorzy rankingów

Źrodło: G. Siemens, D. Gasevic, C. Haythornthwaite, S. Dawson, S. Buckingham Shum, R. Ferguson, E. Duval, K. Verbert, R. S. J.d. Baker, Open Learning Analytics: An Integrated & Modularized
Platform to Integrate Heterogeneous Learning Analytics Techniques, SoLAR, 2011, s. 4, http://www.
solaresearch.org/wp-content/uploads/2011/12/OpenLearningAnalytics.pdf, s. 4.

Porównanie treści definicji dwu kategorii analityki wskazuje na odmienność
celów działań analitycznych. I tak analityka edukacyjna ma na uwadze głównie
G. Siemens, D. Gasevic, C. Haythornthwaite, S. Dawson, S. Buckingham Shum,
R. Ferguson, E. Duval, K. Verbert, R. S. J.d. Baker, Open Learning Analytics: An Integrated & Modularized Platform. Proposal to Design, Implement and Evaluate an Open Platform
to Integrate Heterogeneous Learning Analytics Techniques, SoLAR, 2011, s. 4, http://www.solaresearch.org/wp-content/uploads/2011/12/OpenLearningAnalytics.pdf; zob. także: P. Long,
G. Siemens, Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education, “EDUCAUSE Review”
2011, Vol 46, No. 5, s. 34–35, https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1151.pdf
6 Ibidem, s. 4.
5
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przyczynienie się do sukcesu osoby uczącej się, natomiast analityka akademicka,
podobnie jak analityka gospodarcza, ukierunkowana jest na poprawę skuteczności organizacji, tj. instytucji edukacyjnej. Analityka akademicka, będąca swoistym wyższym poziomem analityki w uczelniach i instytucjach edukacyjnych,
stanowi odpowiedź na potrzeby wyższej kadry zarządzającej, polityków edukacji, urzędników państwowych i decydentów oraz potencjalnych finansistów
– podmiotów finansujących edukację.
Według zespołu autorów związanych ze stowarzyszeniem profesjonalnym
SoLAR, rozwój potencjału analitycznego szkół wyższych oraz instytucji edukacji powszechnej związany z działaniami analityki edukacyjnej przynosi rozliczne korzyści, dające większą efektywność i skuteczność edukacji, takie jak7:
• zmniejszenie wskaźników odpadu i odsiewu uczących się dzięki wczesnemu
wykrywaniu studentów/uczniów zagrożonych przedwczesnym wykluczeniem z nauki oraz generowanie ostrzeżeń dla uczących się i nauczycieli,
• personalizacja i adaptacja procesu uczenia się i treści kształcenia gwarantujące, że w stosunku do każdego uczącego się stosowane są materiały,
środki i metody nauczania, które uwzględniają ich bieżący stan wiedzy,
• zwiększenie i wspieranie osiągnięć uczącego się, jego motywacji i poczucia pewności siebie poprzez zapewnianie uczącym się aktualnej informacji
o ich wynikach nauki, jak również wynikach kolegów, a także udzielanie
wskazówek nt. aktywności poznawczej i treści kształcenia w celu likwidacji stwierdzonych luk w wiedzy,
• lepsze wykorzystanie czasu i wysiłku nauczyciela dzięki przekazywaniu
informacji o tym, którzy studenci/uczniowie wymagają dodatkowej pomocy,
którzy uczący się mogą, jako mentorzy, wspomagać innych oraz które oddziaływania dydaktyczne wywierają na uczniów/studentów największy wpływ,
• projektowanie wyższej jakości procesu kształcenia oraz usprawnienie procesu doskonalenia programu kształcenia poprzez wykorzystanie danych
generowanych (w czasie rzeczywistym) w procesie nauczania oraz w procesie uczenia się,
• interaktywna wizualizacja kompleksowych informacji umożliwiająca uczącym się oraz nauczycielom bardziej lub mniej szczegółowe zapoznanie się
z zestawami danych w zależności od potrzeb wynikających ze szczególnego
kontekstu procesu uczenia się/lub procesu nauczania,

7

Ibidem, s. 5.

3. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie…

47

• szybsze osiąganie celów uczenia się dzięki udostępnieniu uczącym się narzędzi pomagających im ocenić postępy w nauce oraz określić, które czynności poznawcze przynoszą najlepsze rezultaty.
Autorzy wspomnianego artykułu, analizując wartość dodaną w szkołach
wyższych i placówkach edukacji powszechnej, kreowaną przez drugą kategorię analityki – analitykę akademicką, wskazują na potencjalne korzyści jej
stosowania:
• usprawniony przepływ wiedzy w obrębie uczelni/instytucji edukacyjnej,
• benchmarking i porównania z innymi uczelniami/instytucjami edukacyjnymi,
• sukces osoby uczącej się w odniesieniu do innych systemów kształcenia,
• ograniczenie kosztów kształcenia,
• ulepszenie podejmowania decyzji dzięki informacji o czynnikach wpływających na wyniki kształcenia,
• lepszą alokację zasobów w wyniku dokładnej i aktualnej informacji o działaniach podejmowanych w uczelni/instytucji edukacyjnej.

3.2. Ocena stanu implementacji analityki w amerykańskich
szkołach wyższych
Celem niniejszego podrozdziału jest próba oceny stanu analityki akademickiej w uczelniach amerykańskich na początku obecnej dekady na podstawie wyników trzech badań empirycznych przeprowadzonych przez centrum
badań i analiz EDUCAUSE–ECAR (EDUCAUSE Center for Analysis and Research) w 2012 i 2014 r.8. Wyniki tych badań odzwierciedlają nie tyle dorobek
konkretnych projektów i programów analityki, ile nastawienie najważniejszych
interesariuszy uczelni wobec analityki akademickiej i edukacyjnej, politykę
uczelni w tej mierze oraz rezultaty inicjatyw analitycznych w sensie korzyści
płynących z analityki.
W niniejszym tekście zrezygnowano z porównawczego przywołania wyników
pilotażowego badania zrealizowanego w 2013 r. przez znane brytyjskie centrum

8 J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations. Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August
2012, ECAR 2012; E. Dahlstrom, J. Bichsel, ECAR Study of Undergraduate Students and
Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Analysis
and Research, October 2014; E. Dahlstrom, D. C. Brooks, ECAR Study of Faculty and Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Analysis and
Research, July 2014, http://www.educause.edu/ecar
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badawcze analityki edukacyjnej – CETIS9 ze względu na stosunkowo niewielką
liczebność badanej zbiorowości uczelni (26 jednostek)10, a także ograniczone
ramy artykułu. Podobnie jak prezentowanych badań EDUCAUSE–ECAR celem
badania CETIS była ocena bieżącego stanu analityki w szkolnictwie wyższym
oraz identyfikacja wyzwań i barier stosowania analityki uczelnianej.
Z punktu widzenia czytelników zainteresowanych wdrażaniem analityki
w polskich uczelniach wart odnotowania jest fakt dotkliwego braku badań
empirycznych nad analityką szkoły wyższej11. Pierwsze krajowe badanie interesującej nas tematyki zostało bowiem rozpoczęte dopiero w kwietniu 2016 r.12.
Autorami i realizatorami projektu badawczego pn. „Analityka edukacyjna
w szkołach wyższych” są Fundacja Rektorów Polskich (FRP) oraz firma konsultingowa PCG Polska (Public Consulting Group, Inc.). Głównym celem projektu, realizowanego przy współudziale 10 polskich uczelni, jest weryfikacja
w praktyce innowacyjnych instrumentów analizy danych dotyczących procesu pozyskiwania kandydatów na studia, procesu rekrutacji oraz utrzymania
(retencji) zbiorowości studentów.
Analizę wyników amerykańskich badań empirycznych rozpoczniemy od
prezentacji badania ECAR, zrealizowanego przez Jacqueline Bichsel – jedną
z uznanych liderów badań prowadzonych przez wspomniane centrum badawcze stowarzyszenia EDUCAUSE.
Badanie, przeprowadzone techniką ankietową w 2012 r., adresowane było
do szkół wyższych, będących członkami zbiorowymi dwóch organizacji sektorowych (EDUCAUSE – analityka akademicka, technologie informacyjne – IT;
AIR – badania nad szkołą wyższą). Jego celem było poznanie bieżącego stanu
analityki uczelnianej oraz barier i możliwości rozwoju analityki w szkolnictwie
wyższym. Grupa respondentów ankiety liczyła 339 uczelni amerykańskich13.
CETIS – Centre for Educational Technology, Interoperability and Standards – brytyjskie centrum badawcze i doradcze w dziedzinie technologii edukacji i analityki edukacyjnej, http://www.cetis.org.uk/
10 A. Cooper, S. Powell, Li Yuan, S. MacNeill, Survey of the State of Analytics in UK
Higher and Further Institutions 2013, Centre for Educational Technology, Interoperability
and Standards, October 2013.
11 Warto dodać, że próba znalezienia (bazy danych: Google Scholar, Educational Resources Information Center – ERIC; wyszukiwarka Google.pl) artykułów w języku polskim
poświęconych analityce edukacyjnej/akademickiej, jak dotąd, poza pozycją podaną w przypisie 2, kończy się niepowodzeniem.
12 http://pcgpolska.pl/aktualnosci/news.php?ID=118; http://www.frp.org.pl/pliki/analitykaedukacyjna_FRP_PCG.pdf
13 Sposób graficznej prezentacji danych w trzech wyżej wymienionych raportach badawczych ECAR (2012 i dwa z 2014 r.) oraz niepodanie dokładnych wartości procentowego
9
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Tabela 2. Znaczenie analityki w opinii uczelni amerykańskich (badanie ECAR 2012);
N=339 (w %)

Główny
priorytet
uczelni

Główny priorytet
dla niektórych
departamentów, ale
nie dla całej uczelni

Zainteresowanie
uczelni, ale nie
priorytet

Niewielka
znajomość
analityki i związany
z tym brak
priorytetowego
traktowania lub
zainteresowania

28

41

26

2

Świadomy brak
priorytetowego
traktowania lub
zainteresowania
4

Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations.
Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 8, http://
www.educause.edu/ecar

Tabela 3. Opinie uczelni nt. wzrastającej ważności analityki w szkolnictwie wyższym dla
jego sukcesu w przekroju profesji respondentów (ECAR 2012); N=339 (w %)
W porównaniu z okresem sprzed dwóch lat
Opinie przedstawicieli uczelni
w przekroju dwóch grup zawodowych
zainteresowanych rozwojem analityki
w szkolnictwie wyższym

Analityka stała się
ważniejsza

Analityka jest
Analityka stała się
równie ważna jak
mniej ważna
przed dwoma laty

Ogółem

84

15

0,6

Specjaliści ds. badań nad
szkolnictwem wyższym (IR)

81

18

2

Specjaliści ds. technologii
informacyjnych (IT)

87

13

-

W perspektywie dwóch najbliższych lat
Analityka stanie
się ważniejsza

Analityka będzie
równie ważna jak
obecnie

Analityka stanie
się mniej ważna

Ogółem

86

14

-

Specjaliści ds. badań nad
szkolnictwem wyższym (IR)

80

20

-

Specjaliści ds. technologii
informacyjnych (IT)

90

11

-

Uwaga: Ze względu na zaokrąglenia odpowiedzi nie wszystkie wyniki sumują się do 100%.
Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations. Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 9, 19,
http://www.educause.edu/ecar

rozkładu częstości odpowiedzi na większość pytań ankiet sprawiły, że w niniejszym artykule możliwe jest tylko (nieprecyzyjne) przedstawienie wyników w postaci przedziałów
wskazań (w %). Powyższa uwaga dotyczy danych wynikowych zamieszczonych w tabelach 4, 5, 6, 7, 9 i 11.
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Tabela 4. Zakres wykorzystania poszczególnych typów danych w procesie analityki
w szkolnictwie wyższym w opinii uczelni (ECAR 2012), N=339 (w %)
Typ danych wykorzystywanych w analityce
szkoły wyższej

Przedział wskazań dotyczących typu danych
wykorzystywanych w analityce szkoły wyższej
przez większość czasu oraz często
0–10

50–60

Dane zamrożone

X

Dane transakcyjne

X

Dane z badań ankietowych

X

Generowane przez system informatyczny
dane behawioralne

70–80

X

Objaśnienia: Zainteresowanie wykładowców mierzone było za pomocą następującej skali: „przez
większość czasu”; „często”; „czasami”; „rzadko”; „nigdy/prawie nigdy”.
Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations.
Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 16, http://
www.educause.edu/ecar

O znaczeniu analityki akademickiej dla badanej zbiorowości uczelni amerykańskich informują dane zamieszczone w tabelach 2 i 3. Więcej niż dwie trzecie ankietowanych szkół wyższych postrzegało analitykę jako główny priorytet
całej uczelni (28 proc.) lub główny priorytet niektórych jednostek organizacyjno-dydaktycznych uczelni (41 proc.). Ponad jedna czwarta uczelni raportowało
fakt przejawiania zainteresowania analityką. Zaledwie 6 proc. uczelni wyraziło
zdanie, że analityka nie jest priorytetem ani nie stanowi przedmiotu zainteresowania. Opinie uczelni nt. zmieniającego się w czasie postrzegania analityki
akademickiej dowodzą wzrastającej ważności omawianej dziedziny zarządzania
szkołą wyższą. I tak, więcej niż cztery piąte uczelni potwierdziło fakt, że analityka akademicka stała się ważniejsza w porównaniu z okresem sprzed dwóch
lat. Podobna proporcja wypowiedzi odnosiła się do przewidywań uczelni, że
w perspektywie dwóch najbliższych lat analityka stanie się ważniejsza. Żadna
z uczelni nie przewidywała spadku ważności analityki w najbliższej przyszłości.
Według badań ECAR 2012 rodzaje danych wykorzystywanych na potrzeby
analityki oraz raportowania w amerykańskich szkołach wyższych charakteryzują się zróżnicowaną częstością występowania (tabela 4). W większości
badanych uczelni dominującym rodzajem danych (w hurtowniach danych)
są dane zamrożone – archiwalne (wskazania w przedziale 70–80 proc.). Do
rzadziej wykorzystywanych danych należą dane transakcyjne (dokumentujące
logicznie powiązane operacje na bazie danych stanowiące pewną całość) oraz
dane uzyskane w trakcie badań ankietowych (po 50–60 proc. ankietowanych
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uczelni). Sięganie po generowane przez system dane behawioralne raportowało mniej niż 10 proc. uczelni. Raport ECAR nie uwzględnia informacji nt.
zakresu wykorzystania tzw. danych automatycznych (np. kliknięcia, statystyki
odwiedzin stron internetowych), co sugeruje niewielką częstotliwość wykorzystywania tego źródła informacji przez analityków edukacyjnych.
Tabela 5. Bieżące korzystanie z danych w różnych funkcjonalnych obszarach zarządzania
szkołą wyższą (ECAR 2012), N=339 (w %)
Funkcjonalne obszary zarządzania szkołą wyższą
(zakres stosowania analityki akademickiej)

Przedział wskazań obszarów wykorzystania
danych polegającego na podejściu
proaktywnym oraz na prognozowaniu
10–20

21–30

31–40

50–60

Zarządzanie zbiorowością studentów, polityka
przyjęć na studia, rekrutacja

61–70
X

Finanse i budżetowanie w uczelni

X

Postępy studentów w nauce (sprawność studiów,
promocja absolwentów)

X

Zarządzanie dydaktyką (oferta dydaktyczna,
potrzeby kadrowe)

X

Technologie informacyjne na szczeblu centralnym

X

Proces uczenia się studentów (efekty uczenia się,
zaliczanie przedmiotów)

X

Postęp w realizacji planowania strategicznego uczelni

X

Relacje z absolwentami i wspieranie uczelni przez
otoczenie

X

Zarządzanie grantami badawczymi i badaniami

X

Zarządzanie zasobami bibliotecznymi

X

Całkowity koszt studiów wyższych

X

Zasoby ludzkie

X

Zarządzanie infrastrukturą usługową dla studentów

X

Uzyskiwanie stałych etatów i awansowanie kadry
nauczającej

X

Wyniki pracy dydaktycznej kadry nauczającej

X

Procedury zamówień i zarządzanie zakupami

X

Wyniki aktywności badawczej kadry nauczającej

X

Objaśnienia: Lista możliwych odpowiedzi na pytanie o bieżące wykorzystanie danych obejmowała
następujące kategorie: „nie zbieramy tych danych”; „dane są zbierane, ale rzadko wykorzystywane”;
„dane służące monitorowaniu operacji lub programów”; „dane wykorzystywane na potrzeby prognoz lub projekcji”; „dane wywołujące proaktywność w działaniu”; „nie wiem”.
Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations.
Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 10, http://
www.educause.edu/ecar
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Badane uczelnie miały możliwość wskazania funkcjonalnych obszarów
zarządzania szkołą wyższą wykorzystujących dane w sposób zgodny z treścią
definicji analityki edukacyjnej. Innymi słowy, w grę wchodziło wykorzystanie
danych na potrzeby podejmowania decyzji służących realizacji strategicznych
priorytetów uczelni oraz na potrzeby prognozowania.
Mimo że większość uczelni gromadzi dane we wszystkich obszarach ujętych w tabeli 5, odnotowano, że zaledwie w trzech obszarach więcej niż połowa
uczelni wykorzystywała dane w sposób właściwy dla analityki akademickiej
(przedziały wskazań 50–60 proc. oraz 60–70 proc.). Obszarami tymi były: zarządzanie zbiorowością studentów, polityka przyjęć na studia, rekrutacja; finanse
i budżetowanie uczelni; postępy studentów w nauce (sprawność studiów, promocja absolwentów). W bardzo wielu obszarach zarządzania (9 na 17) wykorzystywanie danych typowe dla analityki akademickiej raportowało zaledwie
10–20 proc. badanych szkół wyższych. Podsumowując, cele analityki akademickiej obejmowały szerokie spektrum dydaktyki, badań i zarządzania szkołą
wyższą, przy czym w większości badanych uczelni podstawą podejmowania
decyzji nie były dane, ale intuicja i konwencjonalne przekonania decydentów
(wiedza potoczna i zdrowy rozsądek).
Tabela 6. Postrzegane przez uczelnie potencjalne korzyści płynące z analityki w szkole
wyższej (ECAR 2012), N=339 (w %)
Korzyści analityki w szkole wyższej

Przedział wskazań potencjalnych
korzyści przysparzanych przez
analitykę szkole wyższej
30–40

41–50

51–60

61–70

Zrozumienie demografii i zachowań zmieniającej się
populacji studentów

X

Optymalizacja wykorzystania zasobów

X

Rekrutacja studentów

X

Wspieranie studentów w poprawie skuteczności nauki
i terminowości kończenia studiów

X

Zapewnianie większej przejrzystości danych/
udostępnianie i federacja (wirtualna integracja) danych

X

Wykazanie skuteczności i efektywności studiów wyższych
otoczeniu uczelni (rodzice i studenci, rząd, media itd.)

X

Poprawa sprawności działań administracyjnych

X

Kontrolowanie lub obniżenie kosztów edukacji wyższej

X

Polepszenie wyników pracy wykładowców

X

Zmniejszenie kosztów administracyjnych

X

Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations.
Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 11, http://
www.educause.edu/ecar
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Uczelniom uczestniczącym w badaniu ECAR 2012 umożliwiono również
wypowiedzenie się nt. potencjalnych korzyści płynących z analityki akademickiej (tabela 6).
Według uczelni – respondentów największy potencjał korzyści tkwiący
w analityce dotyczy takich obszarów życia szkoły wyższej, jak poznanie tendencji demograficznych i zachowań w danej zbiorowości studentów, wiedza
nt. tendencji w rekrutacji studentów, wspieranie poprawy wyników studiowania oraz terminowości studiów, a także optymalizacja zasobów (z wyłączeniem
jednak redukcji kosztów kształcenia i administrowania uczelnią). Wskazania
powyższych korzyści sytuowały się w przedziale 60–70 proc. wskazań ogółem.
Wśród najrzadziej wymienianych korzyści (poniżej 50 proc. wskazań) znalazły
się takie obszary zarządzania uczelnią, jak: polepszenie wyników pracy wykładowców, zmniejszenie kosztów administracyjnych, poprawa sprawności działań
administracyjnych oraz kontrolowanie lub obniżenie kosztów edukacji wyższej. Porównując dane zamieszczone w tabelach 5 i 6, łatwo dostrzec, że najczęściej występujące obszary stosowania analityki akademickiej w badanych
uczelniach wykazują zbieżność z obszarami postrzeganych korzyści.
Badanie ECAR z 2012 r. zidentyfikowało pięć głównych barier sukcesu
w sferze analityki akademickiej (tabela 7).
Najczęściej wymienianą przez uczelnie obawą (przedział 40–50 proc. wskazań) była przystępność finansowa analityki, czyli inaczej mówiąc niezdolność
do ponoszenia kosztów jej stosowania. Stosunkowo licznie wymienianymi
powodami zaniepokojenia uczelni były także czynniki związane z wykorzystaniem danych, kulturą procesu analitycznego i wiedzą uczelni nt. wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji. Wspomniana grupa obaw i barier
obejmowała: niewłaściwe wykorzystanie danych prowadzące do błędnych
wniosków oraz zewnętrzne regulacje prawne dotyczące wykorzystania danych
(po 30–40 proc. wskazań), a także nieznajomość sposobów wykorzystania
danych w procesach decyzyjnych oraz wykorzystywanie nieprawidłowych
danych (po 20–30 proc. wskazań).
Przedmiot dwóch następnych, stosunkowo najnowszych badań ECAR
(2014 r.) poświęconych postawom studentów (populacja studentów studiów
I stopnia) oraz kadry nauczającej wobec stosowania technologii informacyjnych
w dydaktyce szkoły wyższej obejmował m.in. kwestię zainteresowania analityką
sukcesu studentów, czyli analityką edukacyjną wśród dwóch najważniejszych
zbiorowości wewnętrznych interesariuszy uczelni. Opinie wyrażające zainteresowanie studentów stosowaniem analityki edukacyjnej prezentują dane tabel
8 i 9, natomiast opinie wykładowców w tym względzie – dane tabel 10 i 11.
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Tabela 7. Wątpliwości i obawy dotyczące coraz powszechniejszego wykorzystania
analityki w szkolnictwie wyższym (ECAR 2012), N=339 (w %)
Obawy dotyczące coraz powszechniejszego wykorzystania
analityki w szkole wyższej

Przedział wskazań głównej lub
największej obawy
0–10

11–20 21–30 31–40 41–50

Przystępność finansowa analityki (niemożność sprostania
obciążeniom finansowym)

X

Niewłaściwe wykorzystanie danych oraz błędne wnioski

X

Wprowadzone przez państwo przepisy wymagające
wykorzystania danych

X

Nieznajomość przez szkoły wyższe sposobów
wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji

X

Nieprawidłowe dane wykorzystywane na potrzeby analityki

X

Ryzyko naruszenia praw ochrony prywatności jednostki

X

Niewystarczający zwrot inwestycji w analitykę (fundusze
mogłyby zostać lepiej wydatkowane gdzie indziej)

X

Istnieje inny sposób funkcjonowania szkoły wyższej według
zasad przedsiębiorstwa (analityka jest niewłaściwym
modelem dla szkoły wyższej)

X

Działalność szkoły wyższej nie może być przedmiotem
pomiaru

X

Objaśnienia: Odpowiedzi na pytanie o obawy respondentów dotyczące wykorzystania analityki
w szkole zostały skategoryzowane w sposób następujący: „obawy nie występują”; „nieznaczna
obawa”; „umiarkowana obawa”; „główna obawa”.
Źródło: J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and Recommendations.
Research Report, Louisville, EDUCAUSE Center for Applied Research, August 2012, s. 13, http://
www.educause.edu/ecar

Tabela 8. Opinie studentów nt. celowości gromadzenia danych na potrzeby analityki
edukacyjnej (badanie ECAR 2014a); N=10 000; podpróba losowo-warstwowa
studentów uczelni amerykańskich (w %)
Jestem całkowicie
przeciwny (a)

To brzmi
negatywnie

Mam neutralny
stosunek

To brzmi
pozytywnie

Myślę, że jest
to wspaniała idea

3

6

23

43

24

Źródło: E. Dahlstrom, J. Bichsel, ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, ECAR, October 2014, s. 28, http://www.educause.edu/ecar
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Tabela 9. Zainteresowanie studentów funkcjami (właściwościami) zautomatyzowanej
analityki edukacyjnej (ECAR 2014a); N=10 000
Funkcje (obszary stosowania) zautomatyzowanej analityki
edukacyjnej

Przedział wskazań
funkcji, które uzyskały co
najmniej umiarkowane
zainteresowanie
60–70

80–90

Sugestie dotyczące sposobu polepszenia wyników uczenia się
w razie niewystarczających postępów w nauce

X

Wskazówki i sugestie do rozważenia przez studenta dotyczące
przyszłego wyboru przedmiotów z uczelnianej oferty dydaktycznej

X

Ostrzeżenie w wypadku pojawienia się oznak spadkowej tendencji
postępów w nauce

X

Sugestie dotyczące korzystania z nowych lub innych zasobów
i metod dydaktycznych (np. tutoring, programy umożliwiające
rozwijanie konkretnych umiejętności)

X

Informacja zwrotna dotycząca wyników studiowania w porównaniu
z wynikami pozostałych studentów studiujących ten sam
przedmiot lub kierunek studiów

X

Zautomatyzowane monitorowanie uczestnictwa w zajęciach
via skanery elektronicznej legitymacji studenckiej (ID) lub inne
systemy zautomatyzowanego śledzenia uczestnictwa w zajęciach

X

Objaśnienia: Zainteresowanie studentów mierzone było za pomocą następującej skali typu likertowskiego: „nie wiem”; „nie jestem w ogóle zainteresowany (a)”, „jestem raczej niezainteresowany (a)”;
„jestem umiarkowanie zainteresowany (a)”; „jestem bardzo zainteresowany (a)”; „jestem niezwykle
zainteresowany (a)”.
Uwaga: Pozostałe funkcje zautomatyzowanej analityki studenckiej, które mogą być udostępnione
dzięki takim systemom informatycznym jak LMS (system zarządzania dydaktyką) i/lub IPAS (zintegrowany system planowania i doradztwa akademickiego) spotkały się z mniejszym zainteresowaniem studentów. Odsetek wskazań potwierdzających co najmniej umiarkowane zainteresowanie
wspomnianymi funkcjami analityki nie przekraczał 50% proc. W tej grupie funkcji analityki edukacyjnej znalazły się: udzielanie spersonalizowanego wsparcia oraz informacji nt. postępów studenta
zmierzającego do określonego dyplomu (via system LMS); stosowanie spersonalizowanych testów
i pytań praktycznych uwzględniających silne i mocne strony studenta oraz ukierunkowujących studenta i wykładowcę na treści kształcenia wymagające szczególnej pomocy (via LMS); stosowanie
spersonalizowanych wizualizacji i tablic wskaźników (dashboards) dostarczających w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej nt. postępów studenta w nauce danego przedmiotu lub jego doświadczeń edukacyjnych (via LMS).
Źródło: E. Dahlstrom, J. Bichsel, ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, ECAR, October 2014, s. 29, http://www.educause.edu/ecar

Badanie ankietowe ECAR, przeprowadzone w 2014 r. nt. doświadczeń oraz
oczekiwań studentów dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych
w dydaktyce szkoły wyższej, przyniosły interesujący materiał badawczy nt.
nastawienia studentów do analityki edukacyjnej. Badanie opinii studentów
obejmowało populację studencką niezależnie od rodzaju środowiska kształcenia, tj. tradycyjnego środowiska kształcenia (zajęć prowadzonych przez
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wykładowcę) oraz środowiska kształcenia cyfrowego (platformy edukacyjne
określane najczęściej skrótem LMS lub VLE). Wyniki badań pozwoliły m.in.
rozpoznać stopień poparcia studentów dla analityki edukacyjnej i dla środowiska edukacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania
danych generowanych przez informatyczne systemy zarządzania nauczaniem
(LMS) na potrzeby monitorowania postępów w studiowaniu.
Zbiorowość respondentów pochodzących z 15 krajów i 213 szkół wyższych liczyła 75 306 osób, spośród których pobrano reprezentatywną podpróbę
10 000 respondentów – studentów amerykańskich (studia I stopnia) ze 185
szkół wyższych. Większość badanych studentów (ponad dwie trzecie) wyraziło
poparcie dla idei analityki edukacyjnej, stwierdzając, że „brzmi to pozytywnie”
bądź że „jest to wspaniała idea” (tabela 8). Pozostałe opinie studenckie miały
charakter ocen neutralnych (mniej niż jedna czwarta) bądź też sporadycznie
wyrażanych opinii negatywnych.
Rzetelność odpowiedzi studentów wzmacnia metodyka badania, tj. uprzednie zapoznanie studentów w kwestionariuszu ankiety z istotą pojęcia analityki
edukacyjnej. Interpretacja tego pojęcia podana studentom uwydatnia wagę procesu gromadzenia danych od studentów i danych o studentach w celu stworzenia zindywidualizowanych komunikatów o postępach w nauce, nauczaniu
oraz możliwościach poradnictwa akademickiego. Dane te mogą obejmować
zarówno dane z zapisów transakcyjnych (np. logowanie/wylogowywanie do/ze
strony, aplikacji lub serwisu danej uczelni), śledzenie aktywności na podstawie
zapisów w legitymacji studenckiej (ID)/karcie inteligentnej lub też bezpośrednie dane wsadowe pochodzące od wykładowców i doradców akademickich.
Aprobujące opinie studentów o zasadności zbierania danych na potrzeby analityki edukacyjnej korespondują z ustaleniami wcześniejszych badań J. Bischel
nt. dużego zainteresowania analityką deklarowanego przez uczelnie jako instytucje in gremio (badanie ECAR 2012).
Studenckie badanie ECAR (2014a) pozwoliło także ustalić funkcje zautomatyzowanej analityki edukacyjnej cieszące się najwyższym zainteresowaniem studentów. Grupę sześciu funkcji i właściwości analityki o najwyższej użyteczności
w oczach studentów przedstawiono w tabeli 9. Na marginesie warto wskazać
na ważne ustalenie badania ECAR (2014a), a mianowicie występowanie pozytywnej korelacji między zainteresowaniem tymi kategoriami zastosowań analityki
a skłonnością studentów do korzystania z technologii informacyjnych w trakcie
studiów. Przedmiot największego zainteresowania badanych studentów stanowiły: sugestie dotyczące sposobu poprawy wyników studiowania, wskazówki
dotyczące wyboru przedmiotów, ostrzeżenia sygnalizujące obniżenie wyników
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studiowania, sugestie dotyczące zmodyfikowanych/innych metod uczenia się,
informacja zwrotna nt. poziomu względnych wyników studiowania, tj. na tle
postępów innych studentów (wskazania zawarte w przedziale 80–90 proc.) oraz
automatyczne śledzenie uczestnictwa w zajęciach (60–70 proc.).
Tabela 10. Poziom zainteresowania wykładowców funkcjami analityki edukacyjnej
w macierzystej uczelni (badanie ECAR 2014b); N=17 451 (w %)
Wskazania funkcji,
które uzyskały co
najmniej umiarkowane
zainteresowanie

Funkcje analityki edukacyjnej
Sugestie dotyczące korzystania z nowych lub innych zasobów i metod
dydaktycznych (np. tutoring, programy umożliwiające rozwijanie
konkretnych umiejętności)

91

Ostrzeżenie w razie pojawienia się oznak spadkowej tendencji postępów
w nauce

83

Sugestie dotyczące sposobu polepszenia wyników uczenia się
w wypadku niewystarczających postępów w nauce

82

Wskazówki i sugestie do rozważenia przez studenta dotyczące
przyszłego wyboru przedmiotów z uczelnianej oferty dydaktycznej

68

Zautomatyzowane śledzenie uczestnictwa w zajęciach via skanery
elektronicznej legitymacji studenckiej (ID) lub za pomocą innych
zautomatyzowanych metod

62

Objaśnienia: Zainteresowanie wykładowców mierzone było za pomocą następującej skali typu
likertowskiego: „nie wiem”; „nie jestem w ogóle zainteresowany (a)”; „jestem raczej niezainteresowany (a)”; „jestem umiarkowanie zainteresowany (a)”; „jestem bardzo zainteresowany (a)”; „jestem
niezwykle zainteresowany (a)”.
Źródło: E. Dahlstrom, D. C. Brooks, ECAR Study of Faculty and Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, ECAR, July 2014, s. 14–15, http://www.educause.edu/ecar

Tabela 11. Typowe wykorzystanie systemów zarządzania dydaktyką (LMS) według
informacji wykładowców (ECAR 2014b); N=17 451 (w %)
Zastosowania systemów LMS

Przedział wskazań typowych zastosowań
systemów LMS
10–25

26–30

35–50

Rozpowszechnianie informacji, np. zamieszczanie
sylabusów lub handoutów

X

Promowanie współdziałania ze studentami,
np. prowadzenie forów dyskusyjnych, przydzielanie
zadań studentom, ocena prac studenckich

X

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w całości online
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w części online

51–60

X
X

Źródło: E. Dahlstrom, D. C. Brooks, ECAR Study of Faculty and Information Technology, 2014. Research Report, Louisville, ECAR, July 2014, s. 18, http://www.educause.edu/ecar
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Studenci zapytani o ich preferencje dotyczące stosowania wybranych zasobów/instrumentów istotnych dla procesu analityki edukacyjnej okazali się
entuzjastami wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania. Owa właściwość
analityki ma na celu wykrywanie potencjalnych kłopotów z nauką tak szybko,
jak to możliwe. I tak 65 proc. studentów postulowało szersze stosowanie tego
systemu przez swoich wykładowców; 22 proc. opowiedziało się za stosowaniem tego instrumentu w tym samym zakresie, a tylko 13 proc. wybrało opcję
ograniczenia zakresu jego stosowania.
Równolegle przeprowadzane badania ECAR w 2014 r. nt. zainteresowania wykładowców stosowaniem technologii informacyjnych w dydaktyce
akademickiej przyniosły także ustalenia dotyczące postaw kadry nauczającej wobec analityki edukacyjnej. Pokaźną zbiorowość respondentów tworzyło
17 451 wykładowców pracujących w 151 szkołach wyższych, w przeważającej
mierze amerykańskich (15 160 osób). Próba celowa obejmowała, oprócz Stanów Zjednoczonych, 12 państw (umownie reprezentujących tzw. resztę świata).
Opinie wykładowców nt. pożytków płynących z działań ukierunkowanych
głównie na analitykę danych służących wczesnemu ostrzeganiu lub powiadamianiu studentów o interwencjach (online) dowodzą, że przeważająca
większość wykładowców wykazywała pozytywne (co najmniej umiarkowane)
zainteresowanie analityką edukacyjną. Jak wynika z danych tabeli 10 ponad
90 proc. wykładowców było zainteresowanych sugestiami dotyczącymi korzystania z nowych lub innych zasobów akademickich, a niewiele mniej ostrzeżeniami w wypadku pojawienia się oznak spadkowej tendencji postępów w nauce
(ponad 80 proc.) czy też sugestiami dotyczącymi sposobu polepszenia wyników
uczenia się w razie niepowodzeń studentów w nauce (ponad 80 proc.). Zainteresowanie ponad 60 proc. badanych wykładowców wywoływały takie funkcje
analityki, jak wskazówki i sugestie do rozważenia przez studenta dotyczące
przyszłego wyboru przedmiotów z uczelnianej oferty dydaktycznej oraz zautomatyzowane śledzenie uczestnictwa w zajęciach. Podsumowując, największe
zainteresowanie wykładowców budziły dwie istotne funkcje analityki edukacyjnej: wczesne ostrzeganie oraz powiadamianie studentów o interwencjach.
Informacje udzielone przez wykładowców objętych ankietą ECAR (2014b)
pozwoliły zidentyfikować najczęściej występujące obszary zastosowań systemów
zarządzania nauczaniem (LMS) w ich macierzystych uczelniach (tabela 11).
Okazuje się, że związek typowych funkcji LMS z analityką edukacyjną ma
jedynie charakter pośredni, a zatem występuje rozdźwięk między oczekiwaniami wykładowców a możliwościami rozwoju analityki edukacyjnej stwarzanymi przez dotychczasowe rozwiązania systemowe LMS. Według deklaracji
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respondentów najbardziej rozpowszechnionymi funkcjami LMS było rozprowadzanie sylabusów i elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz promowanie współdziałania ze studentami, przydzielanie zadań studentom i ocena
ich wykonania. Na realizację zajęć e-learningowych w całości lub w części
wskazywało mniej niż jedna trzecia badanych wykładowców w każdej kategorii odpowiedzi.
Czytelników zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami zastosowań
analityki w amerykańskich szkołach wyższych odsyłamy do trzech sztandarowych projektów analityki akademickiej (studiów przypadku): systemu Degree
Compass (DC) na Uniwersytecie Austina Peaya, systemu Open Learning Initiative (OLI) na Uniwersytecie Carnagie Mellon oraz systemu Course Signals (CS)
na Uniwersytecie Purdue.

3.3. Podsumowanie. Rekomendacje dla szkół wyższych
Rezultaty trzech analizowanych raportów z badań empirycznych ECAR
nad analityką i zastosowaniami IT w amerykańskich szkołach wyższych14
posłużyły w niniejszym artykule jako materiał badawczy o charakterze egzemplifikacyjnym. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że wyższe szkolnictwo
amerykańskie na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku spełniło rolę
pionierskiego poligonu doświadczalnego, pozwalającego na weryfikację założeń koncepcyjnych i wskazań wiedzy praktycznej o zastosowaniach analityki
akademickiej i edukacyjnej w sferze edukacji wyższej. Wspomniane raporty,
prezentujące aktualny stan wiedzy o analityce w szkole wyższej, w tym o przydatności technik i instrumentów analityki ocenianej przez użytkowników, zamykają rekomendacje dla kierownictwa i administracji dydaktycznej w szkołach
wyższych. W uwagach końcowych artykułu pragniemy przedstawić najważniejsze rekomendacje raportów ECAR dotyczące działań analityki w przekroju
trzech wymiarów społeczności akademickiej: uczelni jako całości, wykładowców i studentów.
Wyniki badania ECAR wśród szkół wyższych (2012) upoważniają do stwierdzenia, że analityka akademicka stanowi przedmiot zainteresowania lub główny
priorytet dla większości uczelni amerykańskich. Autorzy badań proponują
14 Patrz badania ECAR (omówione w poprzednim punkcie artykułu) nt. oceny użytkowników analityki w szkole wyższej (opinie uczelni, 2012; opinie studentów, 2014a; opinie
wykładowców, 2014b).
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liczne rekomendacje dla szkół wyższych wskazujące sposoby wykorzystania
analityki akademickiej postrzeganej jako instrument maksymalizacji strategicznych korzyści uczelni15:
• zarysowanie strategii i zasad planowania w dziedzinie analityki akademickiej (identyfikacja strategicznych pytań oraz rozwój potencjału analityki
zorientowanej na te pytania),
• znalezienie sposobów osiągnięcia szybkiego (nawet małego) sukcesu
w początkowych projektach analityki mające na celu ustalenie wartości
analityki (uświadomienie społeczności uczelni korzyści z niej płynących),
• zapewnienie pierwszeństwa inwestowania w zasoby ludzkie przed inwestowaniem w instrumenty informatyczne (inwestowanie polegające na pozyskiwaniu nowych analityków i/lub doskonaleniu zawodowym już zatrudnionych
kadr analitycznych),
• odrzucenie strategii wyczekiwania na osiągnięcie doskonałości baz danych
oraz inicjatyw analitycznych (orientacja na proces ciągłego rozwoju analityki),
• zapewnienie skutecznego partnerstwa i komunikowania się między jednostkami odpowiedzialnymi za technologie informacyjne (IT) oraz jednostkami
prowadzącymi badania nad studiami wyższymi (IR – institutional research),
a także między analitykami i kadrą zarządzającą uczelnią,
• wdrożenie planowania rozbudowy infrastruktury informatycznej i procesów wspierających rozwój i stosowanie analityki w skali całej uczelni,
• wdrożenie planowania wspierania analityki uczelnianej przez jednostkę IT
(planowanie obejmujące szkolenie, zasoby i instrumenty informatyczne),
• stosowanie benchmarkingu wykorzystującego indeks dojrzałości analityki zaprojektowany przez EDUCAUSE (ocena aktualnego stanu analityki,
wyznaczanie celów warunkujących sukces analityki, mierzenie postępu
w rozwoju analityki)16.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie i otwartość studentów na postulat
wykorzystania danych o ich doświadczeniach edukacyjnych przez macierzyste uczelnie (badanie ECAR, 2014a), działania analityki uczelnianej powinny
być ukierunkowane na17:
• stosowanie rozwiązań zapewniających szybką i całościową informację
zwrotną o wynikach oceny wiedzy studentów,
J. Bichsel, Analytics in Higher Education: Benefits…, op.cit. s. 26.
Por. P. Bielecki, Analityka akademicka jako nowy obszar wiedzy i praktyki zarządzania
szkołą wyższą…, op.cit., s. 37–38.
17 E. Dahlstrom, J. Bischel, ECAR Study of Undergraduate Students and Information…,
op.cit., s. 37.
15
16
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• wdrożenie rozwiązań prezentujących wyniki studiowania w ujęciu względnym, tj. dającym możliwość porównania z wynikami innych studentów,
• umożliwienie indywidualizacji sposobu oceny postępów w nauce stosownie do oczekiwań i wyobrażeń studentów,
• zachęcanie studentów do szerokiego korzystania z właściwości i funkcji
systemów LMS, takich jak: funkcja informowania o kalendarium istotnych
punktów toku studiów i harmonogramu zajęć oraz funkcja przypominania,
• stosowanie systemów LMS w celu dostarczania dodatkowych informacji
studentom nt. zajęć, testów i quizów, lektur oraz innych informacji związanych z treściami nauczania,
• wdrożenie funkcji systemów LMS lub IPAS sprowadzających się do: wczesnego ostrzegania przed niepowodzeniem w studiach, doradztwa edukacyjnego w odniesieniu do programu studiów i przedmiotów, zapewnienia
spersonalizowanych kontaktów wykładowcy ze studentami.
Rekomendacje sformułowane z myślą o kadrze nauczającej mają swoje
źródło w jednym z kluczowych ustaleń badania ECAR (2014b)18, a mianowicie konstatacji dotyczącej dużego zainteresowania wykładowców wczesnym
ostrzeganiem i powiadamianiem studentów o interwencjach dydaktycznych.
Najwyższy poziom zainteresowania wykładowców analityką edukacyjną dotyczy domeny korygowania niedostatecznych postępów w studiowaniu oraz podnoszenia osiągnięć studentów. W związku z tym raport ECAR zawiera dwie
rekomendacje:
• wspieranie zainteresowania wykładowców wczesnym ostrzeganiem oraz
powiadamianiem o interwencjach dydaktycznych za pośrednictwem informatycznego systemu IPAS – wspomniane rozwiązania powinny gwarantować niezawodność, łatwość użytkowania oraz interoperacyjność z innymi
uczelnianymi systemami informatycznymi,
• nawiązanie przez władze uczelni ścisłej współpracy z jednostkami dydaktycznymi w celu stworzenia planu komunikowania oraz działań informacyjnych mających na celu przybliżenie i wyjaśnienie pojęcia big data poprzez
podkreślenie znaczenia uwarunkowań i praktycznych implikacji wykorzystania analityki jako instrumentu wspierającego monitorowanie postępów
w nauce, planowanie ścieżki studiów oraz wczesne ostrzeganie studentów.
Podsumowując powyższe ustalenia można powiedzieć, że szkoły wyższe
przywiązują stosunkowo dużą wagę do technologii analitycznych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Zainteresowanie tą grupą technologii
18

E. Dahlstrom, D. C. Brooks, ECAR Study of Faculty and Information…, op.cit., s. 43.
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informacyjnych jest dobrym prognostykiem rozwoju analityki akademickiej jako
(celowościowej) dyscypliny wiedzy – wyjaśniającej, uzasadniającej i usprawniającej praktykę zarządzania w szkole wyższej. Analityka uczelniana rozumiana
jako działanie praktyczne zespala trzy wzajemnie powiązane sfery poczynań
analitycznych praktyki: analitykę zarządzania operacyjnego i strategicznego
uczelni, analitykę edukacyjną oraz analitykę zarządzania badaniami.
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Barbara Bojewska

Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4. A
 udyt innowacyjności jako wyzwanie
dla małych i średnich przedsiębiorstw

4.1. Wprowadzenie
Złożoność, zmienność i niepewność otoczenia powodują, że organizacje dążą
do zmiany podejścia do zarządzania oraz dostosowania strategii do nowych
warunków funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie przedsiębiorstwem to ciągłe
poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze zarządzania w celu podniesienia
jego efektywności i konkurencyjności. Przedsiębiorstwa jako nowoczesne organizacje powinny sprostać wyzwaniom otoczenia, czyli dążyć przede wszystkim do wykorzystania wiedzy, współpracy, wdrażania innowacji, racjonalizacji
kosztów, co powoduje potrzebę zmian w kierunku zarządzania nowoczesnego,
w tym zarządzania przez innowacje.
Innowacyjność bezpośrednio wpływa na osiąganą przez przedsiębiorstwo
pozycję konkurencyjną w danej branży czy na danym rynku. Może dotyczyć
każdego przedsiębiorstwa, jego poszczególnych komórek organizacyjnych
lub procesów. Istnieje wiele definicji innowacyjności, ale wszystkie sprowadzają się do jednego znaczenia, czyli wdrażania innowacji i bycia innowacyjnym. Zagadnienie innowacyjności jest niezwykle szerokie i wymaga określenia
potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie, opracowania możliwości wprowadzenia innowacji, przygotowania strategii innowacji oraz nadzoru ich wprowadzenia i analizy efektów. Punktem wyjścia dla tych działań powinien być
audyt innowacyjności przedsiębiorstwa.
W niniejszym rozdziale rozważania dotyczące audytu innowacyjności
oparto na podejściu do audytu wewnętrznego, w tym operacyjnego (Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki i Audytu Wewnętrznego wydane
przez IIA – Institute of International Auditors), który opiera się na usprawnieniu
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działalności operacyjnej organizacji w kontekście jej celów oraz oceny skuteczności i wydajności działań operacyjnych, a także ochrony aktywów. Szczególną
rolę przypisuje się zarządzaniu i menedżerom, od których zależy skuteczność
realizacji celów oraz ich osiągnięcie w sposób wydajny i oszczędny. Dotyczy
to również oceny zarządzania innowacjami w kontekście oszczędności (minimalizacja kosztów), wydajności (uzyskanie maksymalnych wyników) i skuteczności (związek między wyznaczonymi celami a osiągniętymi rezultatami)1.
Procedura audytu innowacyjności powinna ukazać, czy dane przedsiębiorstwo jest innowacyjne. Audyt innowacyjności dostarcza informacji, czy
określone, konkretne działania podejmowane przez przedsiębiorstwo ukierunkowane na innowacyjność służą realizacji ustalonych celów biznesowych.
Kluczowe dla powodzenia analizy jest postrzeganie innowacyjności nie jako
ściśle określonego wycinka działalności przedsiębiorstwa, lecz w szerszej perspektywie – w kontekście całego przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Dotyczy
to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Celem niniejszego rozdziału jest zatem określenie znaczenia audytu innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem badanych obszarów audytu
innowacyjności w kontekście zarządzania innowacjami w małych i średnich
przedsiębiorstwach.

4.2. Cele audytu innowacyjności a tworzenie innowacyjnego
przedsiębiorstwa
Celem audytu innowacyjności jest ocena stanu innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz określenie czynników sprzyjających lub ograniczających innowacyjność. Analiza innowacyjności powinna obejmować określone obszary,
w tym elementy organizacji, podejmowane działania, czynności zarządcze,
które mają istotny wpływ na poziom innowacyjności. Audyt innowacyjności
polega na ocenie potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości
i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub
usługi), nowego czy istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej
albo nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy,
AKK, Warszawa 2014, s. 48.
1
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Audyt innowacyjności wymaga zatem analizy funkcjonowania całej organizacji we wszystkich kluczowych obszarach (rysunek 1).
Rysunek 1. Obszary audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie
cele, strategia
struktura organizacyjna
kultura organizacyjna
kapitał intelektualny
projekty
technologia

Źródło: opracowanie własne.

Audyt innowacyjności jest wieloetapową i wieloskładnikową procedurą,
w wyniku której następuje określenie aktualnego obrazu całej firmy pod kątem
jej zdolności i możliwości do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz ich
adaptowania w ramach danej struktury i kultury organizacyjnej. Zastosowanie
tego narzędzia pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
oraz sformułować listę rekomendacyjną, której realizacja umożliwi podwyższenie potencjału innowacyjnego organizacji.
Audyt innowacyjności pozwala określić, czy innowacyjność jest zapisana
w celach przedsiębiorstwa, jego strategii, strukturze i kulturze organizacyjnej
oraz w zachowaniach organizacyjnych menedżerów i pracowników. Audyt
innowacyjności to narzędzie, które polega zarówno na zdiagnozowaniu aktualnego stanu organizacji, jak i na zarekomendowaniu najlepszych możliwych
rozwiązań, żeby poprawić pozycję przedsiębiorstwa na rynku dzięki wdrażaniu innowacji i zarządzaniu innowacjami (rysunek 2). Innowacyjność przedsiębiorstwa najczęściej mierzy się ilością wprowadzonych innowacji oraz
wielkością nakładów przeznaczonych na te działania. Innowacyjność ściśle
wiąże się zatem z posiadanymi zasobami, ale także umiejętnością ich wykorzystania, czyli umiejętnością zarządzania innowacjami. Skuteczne zarządzanie
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innowacjami ocenia się w kontekście realizacji celów i istotnych uwarunkowań tego procesu, czyli2:
• stałego poszukiwania nowych rozwiązań, otwartości na zmiany,
• tworzenia bazy informacyjnej o innowacjach,
• określenia kierunków działalności innowacyjnej,
• stwarzania warunków do działalności innowacyjnej, przede wszystkim
o charakterze finansowym i organizacyjnym,
• pobudzania kreatywności pracowników poprzez ciągłe ich motywowanie
do działań innowacyjnych,
• włączania pracowników w proces zmian,
• delegowania zadań i kompetencji.
Rysunek 2. Cele audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie

1. Badanie zasobów
– zebranie danych
o zasobach
(infrastruktura,
kapitał ludzki)

2. Analiza potencjału
w zakresie
innowacyjności

3. Wnioski – określenie
działań w zakresie
innowacyjności

Źródło: opracowanie własne.

Skuteczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie nowoczesnym,
czyli opartym na wiedzy, jest jego nieodłącznym elementem, stanowi źródło
rozwoju, budowania wartości oraz konkurencyjności na danym rynku. Ocena
skuteczności tego procesu jest zatem koniecznością i wymaga audytu innowacyjności realizowanego według określonej procedury, według celów, które
wskazują na jego istotę i znaczenie. Dotyczy to również małych i średnich
przedsiębiorstw oraz ich oceny jako przedsiębiorstw innowacyjnych.
J Sikora, Socjologia twórczości technicznej: wprowadzenie, „Pomocnicze Materiały
Dydaktyczne” 1993, nr 35, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
2
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Innowacyjność określa się jako zdolność do tworzenia czegoś nowego lub
wprowadzania znaczących zmian, działanie w sposób, który wykorzystuje
tę zdolność3. Innowacyjność MSP wyraża ich skłonność i zdolność do wdrażania nowych rozwiązań zarówno o charakterze innowacji produktowych i procesowych, jak i innowacji organizacyjnych i marketingowych.
Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które wdrożyło co najmniej jedną
innowację, okazującą się novum w ocenie konkretnej jednostki w okresie trzech
ostatnich lat4. Przedsiębiorstwo innowacyjne jest inteligentną jednostką, nieprzerwanie generującą oraz wdrażającą innowacje, cieszącą się uznaniem
nabywców z uwagi na wysoki stopień konkurencyjności i nowoczesności. Sposób zarządzania nim jest podporządkowany jego głównym celom5. Na charakterystykę przedsiębiorstwa innowacyjnego składają się6:
• szeroki zakres prac B+R,
• systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych,
• duży udział nowości technologicznych, produktowych i organizacyjnych,
• stałe wprowadzanie innowacji na rynek,
• zdolność przewidywania przyszłości,
• elastyczność działania,
• zespoły twórcze,
• umiejętność wykorzystania potencjału innowacyjnego,
• stała łączność z klientami,
• zdolność do stałego generowania innowacji.
Innowacje – niezależnie od rodzaju – powstają w wyniku określonego procesu innowacyjnego, co pozwala na pomiar innowacyjności poprzez określenie
i zmierzenie skuteczności oraz efektywności tego procesu na poziomie podejmowanych czynności zarządczych. Umożliwia to audyt innowacyjności, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów, które są przedmiotem analizy w kontekście kształtowania przedsiębiorstwa innowacyjnego.

3 M. F. Hilami, T. Ramayah, Y. Mustapha, S. Pawanchik, Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs, “European Journal of Social Science” 2010, Vol. 16,
No. 4, s. 557.
4 E. Stawasz, Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, s. 133.
5 A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 11–13.
6 Por. A. H. Jasiński, Innowacyjność w gospodarce Polski: modele, bariery, instrumenty
wsparcia, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2014.
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4.3. Obszary audytu innowacyjności w MSP
a nowoczesne zarządzanie
Najistotniejsze obszary audytu innowacyjności wiążą się z najważniejszymi
czynnikami, od których zależy działalność innowacyjna przedsiębiorstwa.
Wyniki badań empirycznych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw wskazują na następujące obszary i jednocześnie czynniki7:
• strategia przedsiębiorstwa (36 proc. wskazań),
• struktura organizacyjna (36 proc. wskazań),
• kapitał intelektualny (36 proc. wskazań).
Wyżej wymienione obszary są w takim samym stopniu istotne dla respondentów w kontekście oceny innowacyjności. Dotyczą one pośrednio oceny
czynności zarządczych, jak planowanie (strategia, cele przedsiębiorstwa),
organizowanie (struktura organizacyjna) oraz oceny zarządzania zasobami
ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem jakości zasobów ludzkich i orientacji na kształtowanie kapitału intelektualnego. Należy podkreślić, że wskazane
czynniki mają, zdaniem respondentów, najistotniejsze znaczenie w działalności innowacyjnej MSP.
Najmniej wskazań dotyczyło liczby innowacji wdrożonych w ciągu ostatnich trzech lat (9 proc. wskazań) oraz planu wdrożenia innowacji (9 proc. wskazań) jako obszarów audytu innowacyjności. Można sądzić, że ważniejsze dla
respondentów są uwarunkowania, przyczyny, przesłanki innowacyjności i ich
ocena niż skutek, rezultat określonych uwarunkowań w ocenie innowacyjności przedsiębiorstw.
Podobny rozkład odpowiedzi w badanych MSP dotyczył rodzajów audytu.
Wśród badanych przedsiębiorstw były takie, które samodzielnie przeprowadzały audyt (audyt wewnętrzny – 106 badanych MSP) oraz przedsiębiorstwa
zlecające na zewnątrz przeprowadzenie audytu (audyt zewnętrzny – 94 badane
MSP). W ramach audytu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, jeśli chodzi o obszary audytu innowacyjności, w największym stopniu analiza dotyczyła
strategii przedsiębiorstw, struktury organizacyjnej oraz kapitału intelektualnego MSP. Strategia przedsiębiorstwa oraz kapitał intelektualny miały większe
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 r. na próbie 200 małych i średnich przedsiębiorstw w ramach badań statutowych nt. „Audyt biznesowy w małym i średnim
przedsiębiorstwie” pod kierunkiem naukowym A. Skowronek-Mielczarek, Instytut Zarządzania SGH, Warszawa 2017. Wywiady zrealizowano w lipcu 2017 r. metodą wywiadu telefonicznego (CATI) z właścicielami i menedżerami tych firm.
7
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znaczenie dla firm zlecających audyt na zewnątrz niż dla firm przeprowadzających go samodzielnie. Dla tego rodzaju MSP (przeprowadzających audyt
wewnętrzny) większe znaczenie natomiast przypisano strukturze organizacyjnej, ze względu na konieczność tworzenia komórek organizacyjnych zajmujących się audytem (stąd możliwość realizacji audytu wewnętrznego) oraz
komórek organizacyjnych ściśle związanych z działalnością innowacyjną, jak
np. dział projektów lub dział badawczy. Dla przedsiębiorstw zlecających audyt
na zewnątrz ważne jest w kontekście innowacyjności posiadanie zasobów ludzkich o odpowiedniej jakości (pracownicy innowacyjni, samodzielni, twórczy,
kreatywni), czyli zasobów ludzkich traktowanych jako kapitał ludzki, kapitał rzeczowy oraz kapitał relacyjny, a więc w rezultacie kapitał intelektualny.
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, w tym MSP, powinien wynikać
z przyjętej strategii i wspierać jej realizację lub zmianę. Innowacyjne małe
i średnie przedsiębiorstwo powinno tworzyć zdolność strategiczną nie tylko
pod kątem dostosowania do zmian otoczenia, lecz także w celu wykorzystania
szans dla rozwinięcia nowej działalności oraz wykorzystania okazji do innowacji, co decyduje o jego sukcesie i powodzeniu. O zdolności strategicznej
przedsiębiorstwa, tj. o możliwości osiągnięcia celów strategicznych, w tym
innowacyjnych, i osiągnięcia sukcesu w kontekście zmian otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, decydują kluczowe kompetencje w połączeniu z zasobami
dostępnymi dla przedsiębiorstwa, służące zdobyciu przewagi konkurencyjnej
oraz tworzeniu nowych szans.
Z nowoczesnym zarządzaniem wiąże się zatem zarządzanie innowacjami
oraz rosnące znaczenie kapitału intelektualnego. Wzrost znaczenia kapitału
intelektualnego we współczesnym zarządzaniu wynika ze zmian, jakie zachodzą
w gospodarce światowej w kontekście globalizacji i wzrostu znaczenia wiedzy.
Zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
wymagają podejmowania przedsięwzięć organizacyjnych i technologicznych,
ale w podstawowym zakresie dotyczą kapitału ludzkiego. Związek pracowników organizacji z jej wiedzą jest oczywisty, a potwierdza to definicja, według
której: „zasobami wiedzy organizacji są aktywa intelektualne, będące sumą
wiedzy poszczególnych pracowników oraz zespołów pracowników, które organizacja wykorzystuje w swoich działaniach”8.
W świetle różnych badań sukces w zarządzaniu i w rezultacie sukces organizacji wiąże się ze stosowaniem pewnej filozofii działania, która silnie orientuje
G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 35.
8
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przedsiębiorstwo na tzw. przedsiębiorczość rynkową (konkurencyjność, wysoka
jakość produkcji, „agresywny” marketing) oraz zaangażowanie pracowników,
a także zaufanie. Główne zasady tej filozofii, to9:
• bezwarunkowe nastawienie na rynek i podporządkowanie wszelkich działań klientom, odkrywanie i analizowanie ich potrzeb i oczekiwań,
• jasne i zrozumiałe zdefiniowanie celów przedsiębiorstwa, misji, wizji i strategii,
• stałe wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, poszukiwanie zmian, reagowanie na nie oraz wykorzystywanie ich jako sposobności do osiągnięcia
wyższych zysków, a także wzmacniania pozycji i wizerunku firmy,
• kreatywne kierowanie pracownikami, uznanie ich za najcenniejszy zasób
firmy oraz dążenie do właściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności,
zdolności oraz zaangażowania.
W procesach gospodarczych główną rolę odgrywa sprawność zarządzania, którą należy rozumieć jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa do
celu, zapewnienie mu korzystnej pozycji na rynku, dobrego wizerunku na tle
konkurencji i osiągnięcie możliwie największych korzyści. Organizacje, aby
przetrwać na rynku, muszą być przedsiębiorcze, nastawione na tworzenie
i wprowadzanie innowacji.
Należy podkreślić, że sprawne zarządzanie nowoczesną organizacją, w tym
MSP, zależy od kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna sprzyja procesom uczenia się i dzielenia wiedzą, wprowadzaniu zmian i wdrażaniu innowacji, jest kluczowym czynnikiem warunkującym sprawny przebieg wszystkich
działań realizowanych w przedsiębiorstwie, w tym działań w obszarze personalnym, w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.
Żeby wyprzedzić konkurencję, należy lepiej zaspokajać potrzeby konsumentów i pełniej wykorzystać wiedzę i doświadczenie10. Stąd rosnące znaczenie
innowacji w zakresie relacji z odbiorcami (w tym konsumentami). W świetle
powyższych rozważań nowoczesne zarządzanie powinno się opierać przede
wszystkim na następujących założeniach11:
• orientacja na klienta,
• orientacja na odpowiednie prowadzenie procesu lub procesów,
9 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
1995, s. 59.
10 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 9.
11 Por. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 12–13.
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• orientacja na dane, informacje oraz wiedzę,
• orientacja na przedsięwzięcia innowacyjne,
• współuczestnictwo i zaangażowanie wszystkich pracowników w urzeczywistnianiu zmian,
• umiejętne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia pracowników,
• rozwój kapitału intelektualnego – edukacja, szkolenia, dzielenie się doświadczeniami, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, wzrost zaufania
do pracowników,
• rozwój procesów ciągłego doskonalenia – metoda kaizen.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia przez małe i średnie przedsiębiorstwo wysokiej efektywności jest umiejętność przystosowywania się do zmian
otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, a nawet ich wyprzedzanie. Narzędziem, które wspomaga dążenie MSP do rozwoju, do wprowadzania zmian
i innowacyjności oraz nowoczesnego zarządzania, jest audyt innowacyjności.

4.4. Podsumowanie
Przedsiębiorstwo dążące do rozwoju reaguje szybko na zmiany zachodzące
w otoczeniu i konkuruje nowymi wyrobami, technologiami oraz formami marketingu. Staje się organizacją nowoczesną, wrażliwą na sukcesy oraz wyzwania rynku, gotową do wprowadzania różnych zmian dostosowawczych, czyli
rozwijania innowacyjności, która oznacza zdolność przedsiębiorstwa oraz jego
skłonność do odchodzenia od rutynowych, sprawdzonych sposobów działania
na rzecz tworzenia i wprowadzania nowości, poszukiwania nowych pomysłów
i rozwiązań oraz szybkiego ich wdrażania.
MSP, których nadrzędnym celem jest rozwój, w tym rozwój innowacji i jednocześnie tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, powinny kompleksowo
podejść do zarządzania innowacjami i koncentrować się na obszarach, takich jak12:
• strategia innowacji – zdefiniowanie innowacyjnych celów i sposobów ich
osiągnięcia,
• struktura organizacyjna i kultura organizacyjna – elastyczne struktury
organizacyjne umożliwiające rozwój wewnętrznych i zewnętrznych sieci
współpracy oraz proinnowacyjna kultura zorientowana na transfer wiedzy i informacji,
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009, s. 86.
12
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• zarządzanie cyklem życia innowacji – ciągłe udoskonalanie (m.in. poprzez
skrócenie czasu) trzech zasadniczych faz tego cyklu: generacji, rozwoju
i komercjalizacji innowacji.
Analiza i w rezultacie ocena tych obszarów stanowią istotę audytu innowacyjności przedsiębiorstw, w tym MSP. Złożoność tego procesu wskazuje
na jego trudność, przy jednoczesnym jego znaczeniu (korzyści) w warunkach
globalizacji, konkurencyjności i społecznej odpowiedzialności. Audyt innowacyjności staje się koniecznością, a zarazem wyzwaniem, dla małych i średnich
przedsiębiorstw w kontekście nowoczesnego zarządzania i budowania innowacyjnego przedsiębiorstwa w warunkach niepewności.
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Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. Ocena efektywności strategii regularnego
inwestowania na rynku finansowym
w okresie 1999–2017 na przykładzie
25 indeksów giełd światowych i cen
czterech metali szlachetnych

5.1. Wprowadzenie
Obecnie toczy się w Polsce dyskusja poświęcona kształtowi przyszłego systemu emerytalnego. System emerytalny, niezależnie od ustawowego, może być
również tworzony przez każdego z inwestorów niezależnie. W takim wypadku
przypominać może rozwiązania oferowane w ramach Indywidualnych Kont
Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE)1 czy też w ramach tzw. planu regularnego oszczędzania. Przez plan
regularnego oszczędzania rozumie się lokowanie w określonych interwałach
czasowych pewnych kwot, które inwestor będzie mógł wykorzystać w momencie uzyskania uprawnień emerytalnych. Plan emerytalny wpisuje się w szeroko
rozumiane strategie pasywne, charakteryzowane przez zwrot „kup i trzymaj”,
jednak z pewną modyfikacją postępowania. O ile w wypadku klasycznych strategii „kup i trzymaj” inwestorzy otwierają całą pozycję w określonym momencie
lub też wąskim horyzoncie czasowym, np. kilkumiesięcznym, o tyle w planach emerytalnych otwarcie nowych pozycji następuje regularnie, co pewien
czas, np. co miesiąc lub co kwartał (rysunek 1). Z kolei wcześniej nabytymi
instrumentami zarządza się według strategii „kup i trzymaj”. W szczególnych
1

M. Rogala, Trzeci filar twojej emerytury, Edinem, Warszawa 2011.
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przypadkach, w planach emerytalnych inwestorzy, inwestując nowe środki,
przeznaczają je na replikację dotychczas posiadanego portfela. W wielu sytuacjach replikowany portfel odwzorowuje określony indeks giełdowy. Przykładem pasywnego inwestowania są fundusze Exchange Traded Funds (ETF),
których zadaniem jest replikowanie określonego portfela indeksowego – może
nim być dany indeks giełdowy.
Rysunek 1. Strategia regularnego inwestowania i strategia „kup i trzymaj”
Strategia „kup i trzymaj”
Nabycie aktywów
Strategia regularnego inwestowania

Replikowanie dotychczas posiadanego portfela inwestycyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za rozwojem pasywnego
zarządzania są2:
• wzrost stopnia korelacji stóp zwrotu pomiędzy różnymi instrumentami
w ramach jednej klasy aktywów oraz pomiędzy różnymi klasami aktywów,
• zmiany strukturalne w sektorze zarządzania aktywami (głównie w krajach
anglosaskich),
• znaczenie branży indeksowej na globalnym rynku usług finansowych.
Dodatkowo M. Kolanovic i in. zauważają, że wzrost korelacji stóp zwrotu
na poszczególnych rynkach jest spowodowany wzrostem znaczenia handlu
wysokich częstotliwości (high frequency trading – HFT), a także większym
zakresem stosowania instrumentów pochodnych, dla których instrumentem
bazowym są określone indeksy rynku akcji3. Wzrost korelacji stóp zwrotu
na różnych rynkach może prowadzić także do zmniejszenia korzyści, jakie
T. Miziołek, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2015, Vol. 316, No. 5, 81–98.
3 M. Kolanovic, D. Silvestrini, T. Lee, M. Naiot, Why We Have a Correlation Bubble,
https://www.newsconstructs.com/wp-content/uploads/2010/JP-Morgan-and-Correlation.
pdf, dostęp 10.12.2017.
2

77

5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym…

daje właściwa dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych4. Inni autorzy wskazują
jednak na występowanie krótkoterminowych cykli w wypadku korelacji stóp
zwrotu na rynkach finansowych5. Ponadto wiele spośród funduszy ETF operuje na rynkach, na których aktywnych jest zaledwie kilka lub mniej funduszy
indeksowych, dostarczając tym samym inwestorom większego wachlarza możliwości wyboru i umożliwiając im szerszą dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Według M. Svetiny w 2010 r. na rynku USA dostępne były inwestorom
zaledwie dwa fundusze indeksowe operujące na rynkach emerging markets:
Vanguard Emergind Markets i MSCI Emerging Markets, podczas gdy w tym
samym czasie dostępnych było 46 funduszy ETF z ekspozycją na te same rynki6.
W ostatnim czasie na rynkach finansowych widoczna jest tendencja do przenoszenia przez inwestorów aktywów z funduszy zarządzanych aktywnie do
funduszy pasywnych. Proces ten pierwotnie był dobrze widoczny w wypadku
funduszy ETF, a następnie także w segmencie funduszy indeksowych. Napływy
środków do funduszy zarządzanych pasywnie nasiliły się zwłaszcza w latach
2015–2017 (rysunek 2).
Rysunek 2. Przepływy netto do funduszy zarządzanych pasywnie z funduszy
zarządzanych aktywnie z siedzibą w USA (w mld USD)
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Źródło: serwis informacyjny Bloomberg.

4 J. Xiong, R. Sulivan, How Index Trading Increases Market Vulnerability, “Financial
Analyst Journal” 2012, Vol. 68, No. 2, s. 70–84.
5 A. Massoudi, Correlation Breakdown Spells End for Broad Stock Market Gains, “Financial Times”, 16.01.2014 s. 8.
6 M. Svetina, Exchange Traded Funds: Performance and Competition, “Journal of Applied
Finance” 2010, Vol. 2, s. 130–145.
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Celem badania jest określenie efektywności pasywnej strategii inwestycyjnej
polegającej na inwestowaniu kwoty 1000 zł na ostatniej w danym miesiącu sesji
w portfele inwestycyjne replikujące swoim składem 25 indeksów giełd światowych oraz cztery metale szlachetne (notowane na Intercontinental Exchange)
w okresie od ostatniej sesji w 1999 r. do ostatniej sesji w 2017 r.

5.2. Przegląd literatury
Koncepcja aktywnego i pasywnego inwestowania nawiązuje do hipotezy
rynku efektywnego E Famy. Zwolennicy tej teorii nie przeczą, że menedżerowie funduszy aktywnych mogą uzyskać wyższe stopy zwrotu niż stopy zwrotu
funduszy pasywnych. Jednak takie sytuacje mogą występować jedynie w krótkich horyzontach czasowych i nie są możliwe do powtórzenia w długich okresach inwestycyjnych, zwłaszcza po uwzględnieniu opłat pobieranych przez
fundusze inwestycyjne7.
Jedną z podstawowych przewag pasywnego inwestowania jest to, że rynek
bardzo szybko reaguje na bieżące informacje, co uniemożliwia menedżerom
funduszy aktywnych zajęcie odpowiednich pozycji inwestycyjnych8. Pierwotne
opracowania dotyczące pasywnego inwestowania, tj. J. Treynora9, W. Sharpe’a10, M. Jensena11 zostały zaktualizowane ze względu na nowe, współczesne
kategorie funduszy inwestycyjnych. Z kolei B. Malkiel udowodnił, w jaki sposób portfele pasywne uwzględniające spółki należące do wszystkich sektorów
gospodarki uzyskują w dłuższych horyzontach inwestycyjnych wyższe stopy
zwrotu po uwzględnieniu opłat i prowizji12.

7 M. Walden, Active versus Passive Investment Management of State Pension Plans: Implications for Personal Finance, “Journal of Financial Counseling and Planning” 2015, Vol. 26,
No. 2, s. 160–171.
8 G. Porter, J. Trifts, The Career Paths for Mutual Fund Managers: The Role of Merit,
“Financial Analyst Journal” 2014, Vol. 70, No. 4, s. 55–71.
9 J. Treynor, How to Rate Investment Management Funds, “Harvard Business Review”
1965, Vol. 43, No. 1, s. 63–75.
10 W. Sharpe, Mutual Fund Performance, “Journal of Business” 1966, Vol. 39, No. 1,
s. 119–138.
11 M. Jensen, The Performance of Mutual Funds in the Period of 1945–1964, “Journal of
Finance” 1968, Vol. 23, No. 2, s. 389–416.
12 B. Malkiel, A Random Walk down Wall Street, Norton, New York 2011.
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Pierwsze publikacje dotyczące aktywnego inwestowania to prace R. Shillera13
czy R. Shillera i J. Campbella14. Z kolei w serii publikacji A. Lo i C. MacKinlay
zakwestionowali hipotezę rynku efektywnego i strategii pasywnych ilustrując,
że na rynku finansowym występują pewne powtarzalne wzory zachowań nawet
przy pominięciu założenia Shillera dotyczącego tzw. nadreakcji rynku15. We
współczesnych pracach A. Kaushik dowiódł, że inwestowanie w akcje spółek
globalnych przyczynia się do zwiększenia stóp zwrotu w zarządzaniu aktywnym16. Z kolei jak podaje Morningstar, jedynie aktywne inwestowanie umożliwia uzyskiwane stóp zwrotu generowanych przez fundusze private equity czy
hedgingowe17. Z kolei J. Li udowodnił, że w razie trendu spadkowego strategie aktywne zapewniają inwestorom wyższe stopy zwrotu przed uwzględnieniem korekty z tytułu ponoszonego ryzyka, ale również wyższe stopy zwrotu
po korekcie o czynnik ryzyka – w czasie trendu wzrostowego, jak również przy
inwestycjach w akcje z wybranych sektorów jak: telekomunikacja, sektor metalowy i wymiany walut18.
We współczesnej literaturze przedmiotu poświęconej gromadzeniu środków przez osoby na okres, kiedy nabędą one prawa do świadczeń emerytalnych, doskonale widoczny staje się nurt dyskusji między stosowaniem strategii
pasywnej i aktywnej zarządzania portfelem inwestycyjnym. W pracy R. Kahna
i A. Rudda zamieszczony został przegląd prac naukowych dedykowanych temu
zagadnieniu, a opublikowanych przed 1995 r.19. Kolejne tego typu zestawienie
ujrzało światło dzienne 11 lat później20. Szerokie studium opisujące korzyści
płynące ze stosowania pasywnych strategii inwestycyjnych zaprezentował także
13 R. Shiller, The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency, “Journal of
Finance” 1981, Vol. 36, No. 2, s. 291–30; R. Shiller, Market Volatility and Investor Behavior,
“American Economic Review” 1990, Papers and Proceedings, Vol. 80, No. 2, s. 58–62.
14 R. Shiller, J. Campbell, Earnings and Expected Dividends, “Journal of Finance” 1988,
Vol. 43, No. 3, s. 661–676.
15 A. Lo, C. MacKinlay, Stock Prices do not Follow Random Walk: Evidence from a Simple
Specification Test, “Review of Financial Studies” 1988, Vol. 1, No. 1, s. 41–66; A. Lo,
C. MacKinlay, When a Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?, “Review of
Financial Studies” 1990, Vol. 3, No. 2, s. 175–208; A. Lo, C. MacKinlay, Stumbling Block
for the Random Walk, The Complete Finance Companion, Financial Times Prentice Hall,
New Jersey 1998.
16 A. Kaushik, Performance and Persistence of Actively Manager US Funds that Invest
in International Equity, “Journal of Investing” 2013, Vol. 22, No. 2, s. 55–63.
17 Benchmark Accessible Hedge Funds, “Morningstar Research Paper”, 06.06.2012.
18 J. Li, When Active Management Shines vs Passive, “FundQuest White Paper”, June 2010.
19 R. Kahn, A. Rudd, Does Historical Performance Predict Future Performance?, “Financial Analyst Journal” 1995, Vol. 51, No. 6, s. 43–52.
20 W. Droms, Hot Hands, Cold Hands: Does Past Performance Predict Future Returns?,
“Journal of Financial Planning” 2006, Vol. 19, s. 60–66.
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B. Malkiel21. Autor udowodnił, że ok. 71 proc. menedżerów funduszy inwestycyjnych w USA po korekcie stóp zwrotu funduszy o opłaty za zarządzanie
uzyskuje niższe stopy zwrotu niż indeks S&P 500. W związku z tym pojawiło
się pytanie, czy na amerykańskim rynku kapitałowym, uchodzącym za jeden
z najbardziej efektywnych, inwestorzy nabywający tytuły uczestnictwa aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych uzyskują właściwą stopę zwrotu
w stosunku do strategii pasywnych.
M. Carhart, analizując w okresie 1962–1993 stopy zwrotu 1892 funduszy
inwestycyjnych należących do różnych kategorii, pokazał, że fundusze inwestycyjne charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu w jednym roku wykazywały
także ponadprzeciętną stopę zwrotu z aktywów w roku kolejnym, ale w następnych latach stopa zwrotu z tych funduszy była niższa niż stopa zwrotu z właściwego benchmarku22. Wnioski te zostały potwierdzone także w badaniach
prowadzonych przez E. Sirriego i P. Tufano23 oraz przez R. Edelena24. Z kolei
M. Bollen i J. Busse na podstawie wyników 230 funduszy inwestycyjnych z okresu
1985–1995 udowodnili, że występuje jedynie krótkoterminowa powtarzalność
wyników inwestycyjnych, która w latach następnych ulegała zmniejszeniu25.
J. Harper i in. dowiedli, że w okresie od kwietnia 1996 r. do grudnia 2001 r.
średnia stopa zwrotu dla 29 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, operujących w 14 krajach, była niższa niż średnia stopa zwrotu dla funduszy ETF26.
Z kolei W. Droms wykazał, że historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych
mogą stanowić wskazówkę dotyczącą przyszłych wyników w perspektywie co
najmniej jednego roku27. R. Casarina i in. podzielili fundusze na rynku włoskim na dwie grupy: „zwycięzców” i „przegranych”, gdzie fundusze z pierwszej
grupy to takie, dla których stopa zwrotu z zarządzanych funduszy była wyższa niż mediana stóp zwrotu wszystkich analizowanych funduszy. W wypadku
B. Malkiel, Passive Investment Strategies and Efficient Markets, “European Financial
Management” 2003, Vol. No. 9, 2003, s. 1–10.
22 M. Carhart, On Persistence in Mutual Fund Performance, “Journal of Finance” 1997,
Vol. 52, No. 1, s. 57–82.
23 E. Sirri, P. Tufano, Costly Search and Mutual Funds Flows, “Journal of Finance” 1998,
Vol. 43, No. 5, 1998, s. 1589–1622.
24 R. Edelen, Investor Flows and the Assessed Performance of Open-end Mutual Funds,
“Journal of Financial Economics” 1999, Vol. 53, s. 439–466.
25 M. Bollen, J. Busse, Short-term Persistence in Mutual Fund Performance, “Review of
Financial Studies” 2005, Vol. 18, No. 5, s. 569–597.
26 J. Harper, J. Madura, O. Schnusenberg, Performance Comparison between Exchangetraded Funds and Close-end Country Funds, “International Financial Markets, Institutions
and Money” 2006, Vol. 16, s. 104–122.
27 W. Droms, op.cit., s. 60–69.
21
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„przegranych” stopa zwrotu z aktywów była niższa niż mediana wszystkich
analizowanych funduszy. Efekt powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych nie został stwierdzony w kolejnym okresie28. Sposób podziału funduszy
na grupy „zwycięzców” i „przegranych” został stworzony i zaimplementowany przez W. Goetzmanna, R. Ibbotson29 czy S. Browna30. Problematyką
persystencji stóp zwrotu operujących na rynkach rozwiniętych zajmowali się
także J. Fletcher i D. Forbes31, którzy nie wykazali dowodów występowania
tego zjawiska na rynku brytyjskim, a także R. Daeves32, który udowodnił jego
obecność na rynku kanadyjskim.
Do interesujących wniosków doszli C. Blake i M. Morey, analizując stopy
zwrotu z funduszy inwestycyjnych w latach 1992–1997 i rating nadawany tym
funduszom przez firmę Morningstar. Zauważyli, że niski rating funduszu stanowił zapowiedź niskiej stopy zwrotu tego funduszu w kolejnym roku. Jednak
w wypadku wysokich ratingów funduszy statystyczna zależność między ratingami
tych funduszy a przyszłymi stopami zwrotu była już nieistotna statystycznie33.
Wielu autorów wskazuje również na zależności występujące między wielkością funduszy a uzyskiwaną przez nie stopą zwrotu34. Z kolei inna grupa
twierdzi, że takiej zależności nie ma, a w niektórych przypadkach, że zależność
ta jest pozytywna, co oznacza, że im większa wartość środków, jakimi dysponuje fundusz, tym wyższa stopa zwrotu, jaką jest w stanie osiągnąć35. Nieco
dalej idzie też Ippolito, który dowodzi, że współczynnik rotacji aktywów w funduszu inwestycyjnym nie ma wpływu na osiągane przez niego stopy zwrotu,
podobnie jak wielkość pobieranych opłat36. Tylko częściową persystnecję stóp
28 R. Casarin, L. Pelizzon, A. Piva, Italian Equity Funds: Efficiency and Performance Persistence, Working Paper, University of Brescia, Department of Economics 2008.
29 W. Goetzmann, R. Ibbotson, Do Winners Repeat? Patterns in Mutual Fund Performance,
“Journal of Portfolio Management” 1994, Vol. 20, s. 9–18.
30 S. Brown, R. Goetzmann, Performance Persistence, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50,
s. 679–698.
31 J. Fletcher, D. Forbes, An Exploration of Persistence of UK Unit Trust Performance,
“Journal of Empirical Finance” 2002, Vol. 9, No. 5, s. 475–493.
32 R. Daeves, Data-conditioning Biases, Performance, Persistence and Flows: The Case of
Canadian Equity Funds, “Journal of Banking and Finance” 2004, Vol. 28, No. 3, s. 673–694.
33 C. Blake, M. Morey, Morningstar Ratings and Mutual Fund Performance, “Journal of
Financial and Quantitative Analysis” 2000, Vol. 35, s. 451–483.
34 T. Sing, Effects of Expenditures and Size on Mutual Fund Performance, “Singapore
Management Review” 2007, Vol. 29, No. 1.
35 M. Grinblatt, S. Titman, Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio
Holdings, “Journal of Business” 1989, Vol. 62, No. 3, s. 394–415.
36 R. Ippolito, Efficiency with Costly Information: A Study of Mutual Fund Performance,
“Quarterly Journal of Economics” 1989, Vol. 104, s. 1–24.
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zwrotu funduszy operujących na rynku amerykańskim potwierdzili D. Budiono
i M. Martens37. Autorzy wykazali, że takie cechy funduszy jak wielkość funduszu, czas funkcjonowania oraz styl inwestowania miały wpływ na uzyskiwane
przez analizowane fundusze stopy zwrotu. Różnice w wielkościach funduszy
inwestycyjnych z siedzibą w Europie i USA mają, zdaniem R. Ottena i D. Bamsa
wpływ na realizowane przez nie stopy zwrotu38. Jednak o ile w Europie menedżerowie funduszy osiągają dodatnią wartość współczynnika alfa, o tyle w USA
jest ona ujemna.
Kwestia wysokości opłat pobieranych przez fundusze aktywne poruszana
jest w wielu opracowaniach, w tym m.in. w. pracach J. Hooka i J. Waltersa39 czy
G. Asebedy i J. Grable’a40. J. E. Dahlquist i in. uważają, że na rynku szwedzkim
wielkość opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne przekłada się w znacznym stopniu na uzyskiwane przez nie stopy zwrotu. Z kolei inne opracowania
skupiają się nad kwestią edukacji ekonomicznej inwestorów w celu przybliżenia im zasad rządzących zachowaniem funduszy pasywnych oraz ETF41. Z kolei
P. Pfeiffer42 wykazał, że inwestorzy korzystający z usługi aktywnego zarządzania funduszami, z uwagi na stosunkowo wysokie koszty aktywnego zarządzania aktywami w stosunku do zarządzania pasywnego, niskiej persystencji stóp
zwrotu funduszy inwestycyjnych, nie uzyskiwali dodatnich nadwyżkowych
stóp zwrotu43. Inwestorzy nie byli również w stanie przewidzieć, jaka będzie
37 D. Budiono, M. Martens, Mutual Funds Selections Based on Funds Characteristics,
“Journal of Financial Research” 2010, Vol. 33, No. 3, s. 249–265; D. Budiono, M. Martens,
Persistence in Mutual Fund Performance and Time-varying Risk Exposures, “Social Science
Research Network”, 12.09.2009, s. 1–36.
38 R. Otten, D. Bams, European Mutual Fund Performance, “European Financial Mana
gement” 2002, Vol. 8, No. 1, s. 75–101.
39 J. Hook, J. Walters, Wall Street Fees, Investment Returns, Maryland and 49 other state
pension funds, “The Maryland Public Policy Institute” 2013, Vol. 2.
40 G. Asebedo, J. Grable, Predicting Mutual Fund Performance over Nine-year Period,
“Journal of Financial Planning and Counseling” 2004, Vol. 15, No. 1, s. 1–11.
41 M. Finke, S. Huston, D. Winchester, Financial Advice: Who Pays, “Journal of Financial
Planning and Counseling” 2011, Vol. 22, No. 1, s. 19–26; M. Grinstead, T. Mauldin, J. Sabia,
J. Koonce, L. Palmer, Saving for Success: Financial Education and Savings Achievement
in Individual Development Accounts, “Journal of Financial Planning and Counseling” 2011,
Vol. 22, No. 2, s. 28–40; A. Prawitz, J. Cohart, Workplace Financial Education Facilitates
Improvement in Persona Financial Behaviors, ”Journal of Financial Planning and Counseling” 2014, Vol. 25, No. 1, s. 5–26; C. Robb, A. Woodyard, Financial Knowledge and Best
Practice Behavior, “Journal of Financial Planning and Counseling” 2011, Vol. 22, No. 1,
s. 60–70.
42 P. Pfeifer, On Estimating Current-Customer Equity Using Company Summary Data,
“Journal of Interactive Marketing”, Vol. 25, No. 1, 2014, s. 1–14.
43 H. Evensky, S. Horan, T. Robinson, The New Wealth Management, John Wiley & Sons,
Hoboken 2011, s. 350.
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stopa zwrotu danego zarządzającego funduszem w kolejnych latach. W konkluzji autor stwierdza, że w wypadku aktywnie zarządzanych funduszy umiejętności menedżerów pozwalają jedynie na pokrycie wysokich opłat i prowizji.
Rozważania na temat persystencji wyników inwestycyjnych funduszy na polskim rynku prowadzili m.in. J. Czekaj i M. Grotowski44, a także K. Perez45.
Otrzymane w obu pracach wyniki potwierdziły występowanie efektu persystencji w krótkim okresie. I tak w wypadku badań przeprowadzonych przez Perez
powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych została udowodniona dla następujących interwałów czasowych: 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Z kolei na polskim rynku
quasi-funduszy hedgingowych opracowanie W. Aspadareca i S. Majewskiego,
obejmujące stopy zwrotu w okresie 2005–2015 w odniesieniu do autorskiego
indeksu ARI-WIG (Absolute Return Index) dowodzi, że zjawisko to występuje,
a co ciekawsze istnieje możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy, co
wpływa na decyzje inwestorów dotyczące alokacji środków na rynku funduszy46.

5.3. Metodologia badania
W badaniu wykorzystanych zostało 25 indeksów giełd światowych oraz
ceny czterech metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna i miedź), a także dwa
portfele rynku pieniężnego:
a) pierwszy nieuwzględniający wartości pieniądza w czasie i stanowiący sumę
dokonanych przez inwestora wpłat (zwany dalej portfelem RF),
b) drugi biorący pod uwagę wartość pieniądza w czasie (średnia stopa oprocentowania depozytów bankowych w Polsce, publikowana przez NBP
– zwany dalej portfelem RFK).
Lista indeksów i metali zamieszczona została w tabelach prezentujących
wyniki badania. Dobór indeksów podyktowany jest ich dostępnością w bazie
danych portalu Stooq.pl. Ponadto zastosowane zostały dwa następujące kryteria doboru indeksów:
a) istotności inwestycyjnej – analizowany indeks należy do grupy najbardziej istotnych indeksów giełd światowych na rynkach, których inwestorzy
44 J. Czekaj, M. Grotowski, Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, „Ekonomista” 2014, nr 4.
45 K. Perez, Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, „Finanse” 2012,
nr 1, s. 81–113.
46 W. Aspadarec, S. Majewski, Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim
rynku kapitałowym, „Annales H – Oeconomia” 2016, Vol. 50, No. 4, s. 11–24.
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posługują się głównymi walutami świata (euro, dolar amerykański, funt
brytyjski, dolar kanadyjski, dolar australijski, frank szwajcarski). Ponadto
w zestawieniu uwzględnione zostały indeksy na rynku giełdowym w Norwegii i Szwecji, z uwagi na bliskość geograficzną tych rynków dla inwestorów
z Polski, a także z tego powodu, że waluta tych krajów cieszy się zainteresowaniem wśród inwestorów z Polski i uchodzi za walutę inwestycyjną,
b) długości horyzontu inwestycyjnego – pierwsze notowanie analizowanego
instrumentu finansowego w dostępnej bazie danych musi być wcześniejsze niż styczeń 2000 r.
W obliczeniach wykorzystane zostały miesięczne stopy zwrotu poszczególnych instrumentów finansowych (w układzie: cena zamknięcia – cena
zamknięcia) w następującym okresie: ostatnia sesja, na której notowany był
dany instrument w 1999 r. – ostatnia sesja w 2017 r.
Ocenie poddane zostały następujące strategie inwestycyjne:
a) najwyższa średnia miesięczna stopa zwrotu,
b) najwyższa wartość końcowa portfela inwestycyjnego na koniec 2017 r.,
c) najniższe ryzyko (mierzone za pomocą odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu – σp),
d) najwyższa wartość współczynnika: średnia miesięczna stopa zwrotu do
odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu,
e) najwyższa wartość współczynnika SP: końcowa wartość portfela inwestycyjnego (WP) na koniec 2017 r., skorygowana o końcową wartość portfela
RFK (WRFK), w relacji do wartości końcowej portfela RFK i do odchylenia
standardowego miesięcznych stóp zwrotu portfela (σp). Tak skonstruowany
współczynnik jest ilorazem nadwyżkowej stopy zwrotu i ryzyka, mierzonego odchyleniem standardowym:
SP =

WP − WRFK
WRFK
!

⋅

1
σP

Ecess return

Inwestycje zrealizowane zostały w sposób następujący:
Inwestorzy nabywają portfel replikujący indeks giełdowy na ostatniej sesji
w danym miesiącu za kwotę równą 1000 zł. W wypadku indeksów giełd zagranicznych oraz metali szlachetnych do ustalenia wysokości kwoty w walucie,
w jakiej są one notowane, stosowany jest kurs NBP z dnia zakupu tytułów
uczestnictwa w funduszu replikującym dany indeks giełdowy. Nie uwzględnia się prowizji maklerskich. Jako portfel referencyjny podane zostały dwie

5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym…

85

wartości: suma wszystkich wpłat w analizowanym okresie (Portfel RF) oraz
suma wszystkich wpłat kapitalizowana średnią stopą oprocentowania miesięcznych lokat bankowych, publikowaną przez Narodowy Bank Polski (Portfel
RFK). W wypadku sumy wpłat środków (Portfel RF) nie zostały skalkulowane
takie miary, jak odchylenie standardowe stóp zwrotu czy średnia miesięczna
stopa zwrotu, z powodu trudności w interpretacji ich ekonomicznego znaczenia.

5.4. Analiza otrzymanych wyników
5.4.1. Kryterium średniej miesięcznej stopy zwrotu
W analizowanym okresie inwestycyjnym najwyższą średnią miesięczną
stopę zwrotu odnotowano dla inwestycji na rynku niemieckim: MDAX47
(3,15 proc.), zaś na drugim miejscu uplasowały się inwestycje na rynku amerykańskim NASDAQ Composite (3,03 proc.) – tabela 1. Na trzecim i czwartym
miejscu znalazły się portfele replikujące dwa indeksy Giełdy Warszawskiej:
sWIG80 (3,02 proc.) i mWIG40 (2,95 proc.). Portfel replikujący indeks szerokiego rynku WIG został sklasyfikowany miejscu dziewiątym (2,87 proc.),
a indeks blue chips, tj. WIG20 na miejscu dwudziestym czwartym (2,61 proc.).
W wypadku metali szlachetnych najwyższa miesięczna stopa zwrotu została
zarejestrowana dla złota (2,86 proc.), następnie dla miedzi (2,80 proc.), srebra (2,74 proc.) i platyny (2,49 proc.). Portfele replikujące dziewięć indeksów
giełd światowych (MDAX, NASDAQ Composite, sWIG80, mWIG40, OSE, DAX,
DJIA, SP 500 oraz WIG) charakteryzowały się wyższymi średnimi miesięcznymi stopami zwrotu niż najwyższa średnia miesięczna stopa zwrotu spośród
metali szlachetnych, tj. złota. Warto dodać, że różnice średnich miesięcznych
stóp zwrotu portfeli replikujących trzy metale (złota, miedzi i srebra) były do
siebie zbliżone (od 2,86 proc. poprzez 2,80 proc. do 2,74 proc.), o tyle średnia
miesięczna stopa zwrotu portfela replikującego portfel na rynku platyny była
niższa i wyniosła 2,49 proc. Na koniec warto zauważyć, że średnia miesięczna
stopa zwrotu z portfela replikującego indeks WIG20 była porównywalna ze
średnią stopą zwrotu z portfela RFK.

47

Jest to niemiecki indeks firm o średniej kapitalizacji.
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Tabela 1. Ranking inwestycji z uwzględnieniem średniej miesięcznej stopy zwrotu (w %)
Miejsce

Indeks

Państwo

Średnia miesięczna stopa zwrotu

1

MDAX

Niemcy

3,15

2

Nasdaq Comp

USA

3,03

3

sWIG80

Polska

3,02

4

mWIG40

Polska

2,95

5

OSE

Norwegia

2,94

6

DAX

Niemcy

2,91

7

DJIA

USA

2,9

8

SP500

USA

2,89

9

WIG

Polska

2,87

10

Złoto

Notowania w USA

2,86

11

FTSE250

Wielka Brytania

2,84

12

Nikkei

Japonia

2,80

13

Miedź

Notowania w USA

2,80

14

OMX Stockholm

Szwecja

2,79

15

SMI

Szwajcaria

2,77

16

Srebro

Notowania w USA

2,74

17

AllOrdinaries

Australia

2,71

18

SP TSX

Kanada

2,71

19

BEL20

Belgia

2,71

20

AEX

Holandia

2,70

21

CAC40

Francja

2,66

22

HEX

Finlandia

2,65

23

RF-Kapitalizowany

Polska

2,62

24

WIG20

Polska

2,61

25

UK100

Wielka Brytania

2,60

26

IBEX

Hiszpania

2,58

27

FTSEMIBTEL

Włochy

2,51

28

Platyna

Notowania w USA

2,49

29

PSI20

Portugalia

2,42

30

ATHEX

Grecja

2,23

Źródło: opracowanie własne.
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5.4.2. Kryterium wartości końcowej portfela
Ranking portfeli inwestycyjnych replikujących poszczególne aktywa finansowe, zestawiony pod względem wartości końcowej portfela (na dzień 29.12.2017)
jest zbliżony do wcześniejszego (w punkcie 3.1) – tabela 2. Warto jednak podkreślić, że w wypadku pięciu indeksów giełdowych i jednego surowca portfele je replikujące charakteryzowały się niższą wartością końcową na koniec
2017 r. (WIG20, UK100, IBEX, platyna, FTSE MIBTEL, PSI20 i ATHEX). Portfele replikujące takie aktywa finansowe, jak: platyna FTSE MIBTEL, PSI20
i ATHEX osiągnęły niższą wartość końcową niż suma dokonanych wpłat. Kolejność indeksów giełdy polskiej w rankingu jest analogiczna do tej, jaka wystąpiła w rankingu z punktu 3.1.
Tabela 2. Ranking inwestycji z uwzględnieniem wartości końcowej portfela
Miejsce

Indeks

Państwo

Wartość końcowa portfela w PLN

1

MDAX

Niemcy

811 362

2

NasdaqComp

USA

629 715

3

sWIG80

Polska

614 466

4

mWIG40

Polska

529 484

5

OSE

Norwegia

523 440

6

DAX

Niemcy

489 883

7

DJIA

USA

476 835

8

SP500

USA

466 225

9

Złoto

Notowania w USA

457 564

10

WIG

Polska

448 870

11

FTSE250

Wielka Brytania

420 597

12

Nikkei

Japonia

390 559

13

Miedź

Notowania w USA

387 515

14

OMX Stockholm

Szwecja

380 078

15

Srebro

Notowania w USA

373 337

16

SMI

Szwajcaria

368 611

17

AllOrdinaries

Australia

325 134

18

SP TSX

Kanada

324 519

19

BEL20

Belgia

320 513

20

AEX

Holandia

314 339

21

CAC40

Francja

290 917
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Miejsce

Indeks

Państwo

Wartość końcowa portfela w PLN

22

HEX

Finlandia

285 763

23

RF-Kapitalizowany

Polska

268 963

24

WIG20

Polska

260 653

25

UK100

Wielka Brytania

256 429

26

IBEX

Hiszpania

244 279

27

RF-suma wpłat

Polska

217 000

28

Platyna

Notowania w USA

215 673

29

FTSEMIBTEL

Włochy

212 119

30

PSI20

Portugalia

173 906

31

Athex

Grecja

115 359

Źródło: opracowanie własne.

Różnice wartości końcowej portfela dla wybranych typów portfeli inwestycyjnych zaprezentowane zostały na rysunku 3. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że wartość końcowa portfela replikująca indeks sWIG80 na koniec czerwca
2007 r. była porównywalna z tą z końca marca 2017 r. i wyższa niż wartość końcowa portfeli (na dzień 29.12.2017) replikujących takie indeksy, jak: mWIG40,
WIG, WIG20 i portfela, w którego skład wchodziło złoto.
Rysunek 3. Wartość końcowa dla różnych portfeli inwestycyjnych
(dane na dzień 29.12.2017)
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Źródło: opracowanie własne.
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Wartość końcowa portfela inwestycyjnego złożonego ze złota była wyższa
niż wartość końcowa portfela RFK oraz portfela replikującego indeks WIG20.
Warto odnotować fakt, że w analizowanym czasie wartość portfela replikującego
indeks WIG20 oscylowała w pobliżu wartości portfela RFK, co jest szczególnie
dobrze widoczne w okresie od końca sierpnia 2011 r. do końca maja 2015 r.
Przy wykorzystaniu prostego modelu regresji liniowej, w którym zmienną objaśnianą była końcowa wartości portfela replikującego indeks WIG20, a zmienną
objaśniającą końcowa wartość portfela RFK, wartość współczynnika R2 była
równa 0,82.

5.4.3. Kryterium wartości miesięcznego odchylenia standardowego
W wypadku kolejnego ratingu, sporządzonego ze względu na ryzyko inwestycyjne mierzone wartością miesięcznego odchylenia standardowego, najbezpieczniejsze okazały się inwestycje w portfel replikujący indeks giełdy
australijskiej (All Ordinaries), wyprzedzając portfel RFK, portfel replikujący
indeks giełdy kanadyjskiej i portfel złożony ze złota. Najbezpieczniejszym spośród portfeli inwestycyjnych replikujących indeksy GPW w Warszawie okazał się portfel złożony z akcji szerokiego rynku WIG przed mWIG40, WIG20
i sWIG80. W tym zestawieniu pewnym zaskoczeniem może być uplasowanie
się indeksu mWIG40 przed indeksem WIG20. W analizowanym okresie najwyższym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzował się portfel replikujący indeks
grecki przed portfelem wypełnionym srebrem, portfelem replikującym indeks
HEX i portfelem miedzi.
Tabela 3. Ranking inwestycji z uwzględnieniem wartości miesięcznego odchylenia
standardowego (w %)
Miejsce

Indeks

Państwo

Miesięczne odchylenie standardowe

1

AllOrdinaries

Australia

4,38

2

RF-Kapitalizowany

Polska

4,45

3

SP TSX

Kanada

4,82

4

Złoto

Notowania w USA

4,91

5

DJIA

USA

5,02

6

SP500

USA

5,12

7

UK100

Wielka Brytania

5,14

8

FTSE250

Wielka Brytania

5,47

9

SMI

Szwajcaria

5,61

BEL20

Belgia

5,92

10
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Miejsce
11

Indeks
PSI20

Państwo

Miesięczne odchylenie standardowe

Portugalia

5,98

12

WIG

Polska

6,06

13

CAC40

Francja

6,10

14

mWIG40

Polska

6,20

15

IBEX

Hiszpania

6,34

16

MDAX

Niemcy

6,40

17

OSE

Norwegia

6,47

18

AEX

Holandia

6,49

19

Nikkei

Japonia

6,50

20

Platyna

Notowania w USA

6,57

21

OMX Stockholm

Szwecja

6,65

22

WIG20

Polska

6,77

23

NasdaqComp

USA

6,80

24

DAX

Niemcy

6,84

25

FTSEMIBTEL

Włochy

6,93

26

sWIG80

Polska

7,07

27

Miedź

Notowania w USA

7,19

28

HEX

Finlandia

7,74

29

Srebro

Notowania w USA

8,80

30

Athex

Grecja

9,02

Źródło: opracowanie własne.

5.4.4. Kryterium wartości ilorazu średniej miesięcznej stopy zwrotu
i miesięcznego odchylenia standardowego
Ranking biorący pod uwagę wartość ilorazu średniej miesięcznej stopy
zwrotu do miesięcznego odchylenia standardowego stóp zwrotu jest zbliżony
do rankingu, w którym jako kryterium zastosowano ryzyko inwestycyjne. Na
pierwszych dwóch miejscach uplasowały się także portfele replikujące indeks
giełdy australijskiej oraz portfel RF i złoto. Z kolei portfele złożone z trzech
pozostałych metali znalazły się w trzeciej dziesiątce. Fakt ten, w połączeniu
z wnioskami płynącymi z poprzedniego ratingu (punkt 3.3), wyraźnie wskazuje, że inwestycje na rynku złota były w analizowanym okresie zdecydowanie
bezpieczniejsze niż na rynku innych metali szlachetnych (srebra, platyny i miedzi). W wypadku indeksów publikowanych przez GPW w Warszawie najwyższą premię za ryzyko mierzoną za pomocą ilorazu średniej miesięcznej stopy
zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego stóp zwrotu miał mWIG40,
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wyprzedzając indeksy: WIG, sWIG80 i WIG20. Powszechne przekonanie o wyższej wartości stóp zwrotu na rynku spółek o małej i średniej kapitalizacji nie
mówi nic na temat ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego tym inwestycjom.
Uzyskana kolejność w ratingu wydaje się w pewien sposób potwierdzać tezę, że
na akcjach spółek o średniej i małej kapitalizacji inwestorzy realizują wyższą
stopę zwrotu w szerszym horyzoncie czasowym, przy takim poziomie ryzyka
inwestycyjnego, że stopa zwrotu przypadająca na jednostkę ryzyka jest mniejsza w wypadku indeksów mWIG40 i sWIG80 niż WIG20.
Tabela 4. Ranking inwestycji z uwzględnieniem stosunku średniej miesięcznej stopy
zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego
Miejsce
1

Indeks

Państwo

Średnia miesięczna stopa zwrotu/
miesięczne odchylenie standardowe
stóp zwrotu (w %)

AllOrdinaries

Australia

61,99

2

RF-Kapitalizowany

Polska

58,92

3

Złoto

Notowania w USA

58,24

4

DJIA

USA

57,72

5

SP TSX

Kanada

56,32

6

SP500

USA

56,31

7

FTSE250

Wielka Brytania

51,90

8

UK100

Wielka Brytania

50,64

SMI

Szwajcaria

49,47

10

9

MDAX

Niemcy

49,24

11

mWIG40

Polska

47,55

12

WIG

Polska

47,33

13

BEL20

Belgia

45,75

14

OSE

Norwegia

45,47

15

NasdaqComp

USA

44,54

16

CAC40

Francja

43,62

17

Nikkei

Japonia

43,10

18

sWIG80

Polska

42,68

19

DAX

Niemcy

42,56

20

OMX Stockholm

Szwecja

41,93

21

AEX

Holandia

41,5

22

IBEX

Hiszpania

40,69

23

PSI20

Portugalia

40,43

24

Miedź

Notowania w USA

38,90
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Miejsce

Indeks

Państwo

Średnia miesięczna stopa zwrotu/
miesięczne odchylenie standardowe
stóp zwrotu (w %)

25

WIG20

Polska

38,55

26

Platyna

Notowania w USA

37,93

27

FTSEMIBTEL

Włochy

36,26

28

HEX

Finlandia

34,28

29

Srebro

Notowania w USA

31,17

30

Athex

Grecja

24,75

Źródło: opracowanie własne.

5.4.5. Kryterium współczynnika SP
Analiza rankingu inwestycji ze względu na premię za ryzyko inwestycyjne
przypadającą na jednostkę ryzyka plasuje na pierwszym miejscu portfela, replikując następujące indeksy: MDAX i NASDAQ Composite. Na trzecim i czwartym miejscu tego zestawienia znalazły się polskie indeksy sWIG80 i mWIG40,
wyprzedzając tym samym portfel, w którego skład wchodziło złoto. Indeks WIG
i WIG20 uplasowały się odpowiednio na 10. i 24. miejscu. W wypadku portfeli złożonych z następujących instrumentów: WIG20, UK100, IBEX, platyna,
FTSE MIBTEL PSI20 i Athex premia za ryzyko okazała się ujemna48. Uzyskany
ranking jest w znacznej części zgodny z zestawieniem w tabeli 5.
Tabela 5. Ranking inwestycji z uwzględnieniem współczynnika SP
Miejsce
1

Indeks
MDAX

Państwo
Niemcy

Współczynnik SP
31,52

2

NasdaqComp

USA

19,72

3

sWIG80

Polska

18,17

4

mWIG40

Polska

15,63

5

DJIA

USA

15,40

6

OSE

Norwegia

14,63

7

SP500

USA

14,31

8

Złoto

Notowania w USA

14,28

9

DAX

Niemcy

12,01

10

WIG

Polska

11,03

W wypadku ujemnych wartości premii za ryzyko na jednostkę ryzyka interpretacja
liczb z tabeli 5 jest utrudniona, a same wartości mogą mieć jedynie znaczenie informacyjne.
48
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Indeks

Państwo
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Współczynnik SP

11

FTSE250

Wielka Brytania

10,31

12

Nikkei

Japonia

6,95

13

SMI

Szwajcaria

6,60

14

OMX Stockholm

Szwecja

6,21

15

Miedź

Notowania w USA

6,12

16

AllOrdinaries

Australia

4,77

17

Srebro

Notowania w USA

4,40

18

SP TSX

Kanada

4,28

19

BEL20

Belgia

3,23

20

AEX

Holandia

2,59

21

CAC40

Francja

1,33

22

HEX

Finlandia

0,80

23

RFK

Polska

0,00

24

WIG20

Polska

–0,45

25

UK100

Wielka Brytania

–0,90

26

IBEX

Hiszpania

–1,44

27

Platyna

Notowania w USA

–3,01

28

FTSEMIBTEL

Włochy

–3,05

29

PSI20

Portugalia

–5,91

30

Athex

Grecja

–6,33

Źródło: opracowanie własne.

5.5. Podsumowanie
W badaniu zaprezentowanych zostało łącznie pięć rankingów inwestycyjnych dla strategii regularnego inwestowania dla 25 indeksów giełdowych
oraz czterech metali szlachetnych w okresie 30.12.1999–29.12.2017. Wysokie
miejsca portfeli inwestycyjnych replikujących takie indeksy jak mWIG40 oraz
sWIG80 w rankingach średniej miesięcznej stopy zwrotu i końcowej wartości
portfela inwestycyjnego uświadamiają jednoznacznie konieczność stworzenia na GPW w Warszawie funduszy inwestycyjnych typu ETF, których portfele
swoim składem odzwierciedlałyby oba indeksy. W ten sposób zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni otrzymali narzędzie do realizowania
długoterminowych, pasywnych strategii inwestycyjnych. Strategie te służyłyby do realizacji planów systematycznego oszczędzania, a w szczególności
do budowy planów emerytalnych, zwłaszcza kiedy w Polsce toczy się dyskusja
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na temat reformy emerytalnej i potencjalnego uwolnienia środków zgromadzonych w OFE oraz przekazania ich na Indywidualne Konta Emerytalne.
Niezbędne wydaje się również poszerzenie oferty funduszy typu ETF replikujących portfel innych giełd zagranicznych, jak np. All Ordinaries (Australia),
MDAX (Niemcy), DJIA (USA), NASDAQ Composite (USA), OSE (Norwegia),
UK100, FTSE250 czy też na rynku złota.
Poważnym ograniczeniem badania było zestawienie ze sobą wyników strategii
pasywnych dla indeksów uwzględniających dochody z akcji (dywidendy i prawa
poboru – są to indeksy typu total return) z indeksami cenowymi (tj. takimi, których wartość jest korygowana o wartość dywidendy i praw poboru). Poważnym
ograniczeniem jest w tym wypadku dostępność tego typu szeregów czasowych
wśród dostawców danych giełdowych. Warto jednak zauważyć, że pomimo, iż
indeksy mWIG40 i sWIG80 są indeksami cenowymi, znalazły się one na czołowych miejscach w rankingu sporządzonym z uwzględnieniem średniej miesięcznej stopy zwrotu oraz końcowej wartości portfela. Fakt ten jednoznacznie
wykazał atrakcyjność inwestycyjną polskich firm o małej i średniej kapitalizacji w dłuższych horyzontach czasowych.
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6. Ewolucja badań nad zachowaniami
konsumentów

6.1. Wprowadzenie
Badania nad zachowaniami konsumentów są przedmiotem zainteresowania
wielu dyscyplin naukowych i dotyczą różnych aspektów funkcjonowania ludzi
w rolach konsumentów. W pierwszych dekadach w okresie powojennym w Polsce badanie procesów konsumpcji koncentrowało się na ujęciach makroekonomicznych lub normatywnych (racjonalne budżety gospodarstw domowych,
normy spożycia, postulowane wzorce konsumpcji itp.), spychając na margines
głównego nurtu dociekań naukowych badania zmierzające do empirycznego
rozpoznania rzeczywistych zachowań konsumentów i gospodarstw domowych.
Transformacja systemu gospodarczego i przejście do gospodarki wolnorynkowej spowodowały wzrost zainteresowania badaniami rynkowych zachowań
konsumentów. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie ewolucji badań
nad zachowaniami konsumentów, głównie w kontekście zainteresowań naukowych i projektów badawczych realizowanych w Katedrze Badań Zachowań
Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

6.2. Miejsce konsumpcji w ekonomii
Termin „ekonomia” pochodzi z greckiego οίκος (oikos) – dom i νομος (nomos)
– prawo, reguła. Czasownik oikonomeo oznacza kierowanie domem. W Słowniku wyrazów obcych i obcojęzycznych W. Kopalińskiego ekonomia została
zdefiniowana jako umiejętność racjonalnego gospodarowania, gospodarność,
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rządność, oszczędność; nauka o gospodarowaniu ludzi żyjących we wzajemnej więzi społecznej1.
Złożoność i wielowymiarowość ekonomii jako nauki i jej ciągły rozwój
powodują, że jest wiele definicji pojęcia „ekonomia”. P. Samuelson i W. Nord
haus stwierdzają, że „ekonomia to nauka o tym, w jaki sposób istoty ludzkie
organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji”2.
T. Zalega definiuje ekonomię jako „naukę zajmującą się badaniem gospodarczej działalności ludzi, którzy dążą do poprawy warunków swego bytu oraz
wartości estetycznych czy humanistycznych”, a następnie dodaje „ekonomia jest
nauką badającą, jak ludzie radzą sobie z wykorzystaniem dostępnych, z natury
ograniczonych zasobów, w celu zaspokojenia permanentnie rosnących i zmieniających się potrzeb ludzkich”3.
Każda z definicji dowodzi, że ekonomia jest nauką, w której ważne miejsce zajmuje konsumpcja. Rozpatrując konsumpcję jako kategorię ekonomiczną
(coraz częściej jako kategorię socjoekonomiczną), można ją zdefiniować jako
akt lub proces zaspokajania różnorakich potrzeb ludzkich4 lub szerzej jako
„wytwarzanie (zużywanie) dóbr materialnych i usług w celu zaspokojenia osobistych potrzeb człowieka”5.
Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejszym czynnikiem determinującym konsumpcję są potrzeby zgłaszane przez człowieka (konsumenta),
gospodarstwo domowe, społeczeństwo. Biorąc pod uwagę podmiot zgłaszanych
i realizowanych potrzeb, konsumpcja lokuje się zarówno w makroekonomii,
jak i mikroekonomii, mezoekonomii i megaekonomii. Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest gospodarka jako całość (narodowa i światowa).
Przedmiotem badania jest ogół zależności występujących między najważniejszymi agregatami gospodarczymi: globalny popyt i podaż towarów oraz usług,
średni poziom cen, poziom zatrudnienia, wielkość konsumpcji i inwestycji czy
dochody i wydatki budżetu państwa. Konsumpcja, co potwierdzają badania
w ostatniej dekadzie, odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, jest stymulantą jej rozwoju, jak i rozwoju społecznego. Rosnące spożycie dóbr i usług
1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Rytm,
Warszawa 2014.
2 P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 1998, s. 25.
3 T. Zalega, Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 17.
4 A. Hodoly, Terminologia sfery spożycia, PWN, Warszawa 1973, s. 8; B. Kołodziejek,
Z. Zielińska, Potrzeby i spożycie, PWE, Warszawa 1984, s, 9.
5 M. Pohorille, Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia, PWN, Warszawa 1978, s. 88.
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w Polsce w okresie kryzysu światowego wpłynęło na sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Jak wynika z raportu Banku Światowego w 2017 r. wzrost
polskiej gospodarki wyniósł 4,5 proc. (2,7 proc. w 2016 r.) dzięki konsumpcji
prywatnej wspartej dobrą sytuacją na rynku pracy i programem Rodzina 500+.
Bank Światowy prognozuje, że w 2018 r. PKB wzrośnie o 4,0 proc., w 2019 r.
o 3,5 proc., a w 2020 r. o 3,1 proc. W znacznej mierze będzie to zasługą konsumpcji. Jak podaje GUS, spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w 2016 r. o 3,6 proc., w II kw. 2017 r. o 4,9 proc. i było wyższe niż w I kw.
(wówczas wzrost wynosił 4,7 proc.). W okresie styczeń–grudzień 2017 r. sprzedaż detaliczna była o 7,3 proc. wyższa niż przed rokiem6. Można tu mówić
o polityzacji konsumpcji. O aktywizującej funkcji konsumpcji w ramach realizowanej polityki społeczno-gospodarczej państwa i jej roli w dynamizowaniu
procesu ekonomicznego pisał M. Pohorille w latach 70. XX wieku7. Rodzi się
jednak pytanie, czy wzrost konsumpcji należy rozpatrywać tylko w aspekcie
pozytywnego wpływu na wzrost gospodarki? Czy skutki konsumpcjonizmu nie
będą zbyt dolegliwe dla przyszłych pokoleń?
Mikroekonomia, która skupia uwagę na badaniach procesów podejmowania
decyzji przez poszczególne podmioty, opiera mechanizmy zachowań konsumentów w różnych obszarach ich funkcjonowania na relacjach między dochodami,
cenami a wydatkami, na wrażliwości na innowacyjne produkty i nowe trendy
konsumenckie8. Coraz częściej podejmowanymi tematami są zrównoważona
konsumpcja, konsumpcja współdzielenia jako przeciwieństwo konsumpcjonizmu, potrzeby osób starszych (do tego problemu autorzy odnosili się w wielu
publikacjach9 i wystąpieniach).
W mezoekonomii konsumpcja odnosi się do grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych10. W takim ujęciu konsumpcja jest przedmiotem badań i analiz wielu ekonomistów, w tym autorów niniejszego artykułu.
6 Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2017 r., GUS, Warszawa, http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-grudniu
-2017‑r-,14,36.html, dostęp 10.02.2018.
7 M. Pohorille, Spożycie zbiorowe i świadczenie społeczne, PWE, Warszawa 1975.
8 A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, Kompetencje konsumentów.
Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015, s. 115–147.
9 M.in.: A. Dąbrowska, Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa 2013;
M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, „Monografie i Opracowania” 554 SGH, Warszawa 2008; B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH, Warszawa 2013; T. Słaby, M. Bombol, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
10 Gospodarstwo domowe, jak podkreśla Z. Kędzior, jest najpowszechniejszym i jednym
z najważniejszych podmiotów gospodarki każdego kraju, a jego celem jest zaspokajanie
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Podejście to pozwala na badanie zmian w poziomie i strukturze konsumpcji,
wyznaczanie trendów oraz podobieństw i różnic nie tylko w obrębie zróżnicowanych grup gospodarstw domowych (gospodarstwa pracowników, rolników,
pracujących na własny rachunek, emerytów, rencistów, utrzymujące się z niezarobkowych źródeł), ale i między poszczególnymi państwami11.
Megaekonomia analizuje zagadnienia, w tym konsumpcję, w kontekście
globalnych, ogólnoświatowych problemów dotyczących demografii, ekologii
i aspektów społecznych.
Można zatem powiedzieć, że konsumpcja z uwagi na jej rolę gospodarczą i społeczną jest obecnie zjawiskiem coraz szerzej i głębiej poznawanym,
zarówno z punktu widzenia jednostki (konsumenta) i gospodarstwa domowego, jak również społeczeństwa i gospodarki. Na problem ten zwracała uwagę
J. Kramer pod koniec lat 90. XX wieku12. Dwie minione dekady potwierdziły
miejsce konsumpcji w ekonomii i pokazały dążenia do jej poznawania w różnych obszarach i nowych wyzwaniach badawczych.
Naturalnie wykazane związki między ekonomią i konsumpcją nie wyczerpują poszukiwania wzajemnych zależności. Jak wspomniano, ekonomia jest
nauką dynamiczną, podlegającą ciągłemu rozwojowi. Dlatego warto wspomnieć jeszcze o ekonomii dobrobytu, ekonomii szczęścia i ekonomii rozwoju.
W ekonomii dobrobytu (który może być rozpatrywany jako dobrobyt indywidualny lub społeczny) przedmiotem zainteresowania jest nie tylko opis i analiza
zjawisk oraz procesów gospodarczych, ale także ich ocena13. Dobrobyt ekonomiczny oznacza użyteczność całkowitą, jaką osiąga pojedynczy konsument
bądź społeczeństwo z konsumpcji dóbr i usług.
Ekonomiści zajmujący się ekonomią szczęścia dowodzą, że oprócz bogactwa
gospodarki należy jednocześnie podejmować działania zmierzające do pomiaru
szczęścia obywateli danego państwa. Starają się odpowiedzieć na zasadnicze
pytania: czy bogactwo (a zatem i coraz większa konsumpcja, coraz większy stan
posiadania) poprawia dobrostan jednostki; co gwarantuje szczęście człowieka14?

indywidualnych i zbiorowych potrzeb konsumpcyjnych. Por. Z. Kędzior, Gospodarstwo
domowe – podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1982, s. I.
11 Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, PWE, Warszawa 2008.
12 J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 18–21.
13 T. Zalega, Mikroekonomia, op.cit., s. 458.
14 Szerzej: K. Włodarczyk, Ekonomia wobec poczucia szczęścia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, zeszyt 4, s. 347–364.
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Ekonomia rozwoju bada z kolei przyczyny zamożności i ubóstwa oraz poszukuje zależności między wzrostem gospodarczym, zamożnością i ubóstwem15.
Z konieczności krótkie spojrzenie na konsumpcję jako naukę ekonomiczną
wskazuje na jej rangę i miejsce w różnych problemach badawczych, coraz bardziej złożonych oraz wymagających pogłębionych badań i analiz.

6.3. Konsumpcja, warunki i poziom życia jako przedmiot badań
Konsumpcja jest procesem niekończącym się, nie można jej zatrzymać.
Wraz ze wzrostem znaczenia konsumpcji w gospodarce i społeczeństwie wzrasta też zainteresowanie jej badaniem. Co prawda, konsumpcja była już przedmiotem zainteresowania w starożytności, ale dopiero w późniejszych wiekach,
a zwłaszcza w wieku XX badanie procesów konsumpcji w różnych przekrojach
badawczych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Terminy „konsumpcja” i „potrzeby” są ściśle powiązane z takimi kategoriami, jak: warunki,
poziom, jakość i godność życia, „są one relacjami pomiędzy potrzebami a faktyczną konsumpcją”16.
Badanie konsumpcji, rozumianej jako proces zaspokajania potrzeb, ma już
swoją długoletnią historię. Zostało zapoczątkowane badaniami budżetów rodzin
(gospodarstw domowych), a do sformułowanych przez E. Engla na podstawie
ich obserwacji prawidłowości w XIX wieku odnosimy się także współcześnie.
W Polsce początkowo przedmiotem obserwacji i analiz były wyodrębnione
rodziny – pracowników rolnych, a później głównie robotników, a celem było
ukazanie warunków życia i potrzeb najbiedniejszych warstw społeczeństwa.
Z czasem rozszerzono zakres badań, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak
i przedmiotowym. W konsekwencji mamy obecnie bogatą literaturę poświęconą tej problematyce, różnorodność definicji i ujęć metodycznych.
Problematyka badawcza dotycząca konsumpcji nabrała szczególnego znaczenia wraz z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej. Po latach niedoborów i ascezy konsumpcyjnej polskie gospodarstwa domowe i konsumenci
mogli wybierać spośród bogatej pod względem ilościowym i jakościowym
oferty towarów i usług17, korzystając niejednokrotnie z kredytów udzielanych
Szerzej: R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.
Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck. Warszawa
2010, s. 38.
17 Zob. m.in.: Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
15
16
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na korzystnych warunkach. Na znaczeniu zyskały usługi, w tym usługi społeczne, a rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych
sprzyja korzystaniu z e-usług. Zmienia się też świadomość konsumentów odnośnie do przysługujących im praw.
Konsumpcja awansowała do rangi jednej z podstawowych wartości, a dążenie do stałego jej zwiększania stało się wyznacznikiem zachowań konsumentów.
Wywołało to zapotrzebowanie na głębsze rozpoznanie zmian zachodzących
w strukturze konsumpcji, warunkach i poziomie życia wybranych grup społeczno-zawodowych, ich zachowaniach konsumpcyjnych. Nastąpiło bowiem
silne zróżnicowanie warunków życia społeczeństwa polskiego.
Podjęte przez autorów niniejszego opracowania w 2005 r. badania, mające
wówczas charakter pionierski, objęły z jednej strony grupę formującej się klasy
średniej – przedsiębiorców, za których przyjęto właścicieli i współwłaścicieli
małych i średnich zakładów produkcyjnych i usługowych, z drugiej elitę ekonomiczną, do której zaliczono gospodarstwa, w których miesięczne dochody
netto na osobę przekraczały 5 000 zł, a więc grupy nieuwzględnianie w badaniach budżetów gospodarstw domowych GUS18. W ostatnich latach przedmiotem badania były także zachowania konsumpcyjne i przedsiębiorcze rodzin
opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością19.
Obserwacja i badania konsumpcji wskazują, że o zakresie i sposobie zaspokajania potrzeb decyduje szeroki zakres czynników o charakterze ekonomicznym
i pozaekonomicznym. Wśród tych ostatnich uwagę zwraca wpływ czynników
socjologicznych, który jest wyraźniej widoczny w warunkach wzrostu dochodu,
dodatkowo wzmacniany działaniami marketingowymi. O możliwościach zaspokojenia potrzeb decyduje jednak sytuacja dochodowa, która silnie determinuje
zachowania konsumpcyjne. Dlatego też w sytuacji pogorszenia się sytuacji
dochodowej gospodarstwa domowe dokonują działań adaptacyjnych. Znalazło to odzwierciedlenie w prowadzonych badaniach empirycznych, jak i analizach danych wtórnych dotyczących wpływu skutków kryzysu gospodarczego
na funkcjonowanie polskich gospodarstw domowych20. Trudności finansowe,
18 Por. Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, red. T. Słaby, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
19 M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, T. Skalska, T. Słaby, Zachowania przedsiębiorcze
i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
20 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. T. Słaby, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2009; Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; Zmiany zachowań polskich gospodarstw
domowych pod wpływem kryzysu, red. B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
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jakich doświadczały gospodarstwa domowe, m.in. z powodu zmiany swojej
sytuacji dochodowej, skutkowały zmianami w zachowaniach konsumentów,
co przekładało się na poziom i strukturę konsumpcji, a także na poziom zaspokojenia bądź niezaspokojenia potrzeb.
Wraz z upływem czasu rozszerza się zakres prowadzonych badań przez
włączanie opracowań nowych zjawisk i procesów, zachodzących pod wpływem zmian w otoczeniu.

6.4. Dylematy pomiaru jakości i godności życia
Związane w tetradę kategorie, a mianowicie warunki, poziom, jakość i godność życia, budzą duże zainteresowanie badawcze ze względu na ich znaczenie
społeczne i polityczne. Metodyka badań stopnia zaspokojenia potrzeb jest ciągle w fazie uzgodnień między przedstawicielami kilku dziedzin nauki, w szczególności w odniesieniu do jakości i godności życia. Poszukiwania metodyczne
rozpoczęły się po okresie traktowania dochodu narodowego jako wyłącznej
miary zmian procesów społecznych. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim
wyboru zmiennych (mierników obiektywnych i/lub subiektywnych), opisujących społeczne efekty zmian gospodarczych oraz zmiennych (czynników) jako
przyczyn warunkujących stopień zaspokojenia ludzkich potrzeb.
Poszukiwania sposobu pomiaru statystycznego nadal są w fazie uzgodnień
badaczy. Dorobek merytoryczny i metodyczny badań w gronie statystyków społecznych w Polsce, w tym w Głównym Urzędzie Statystycznym, jest już jednak pokaźny i stanowi zbiór wielu akceptowalnych rozwiązań. Pierwsze prace
w Polsce zapoczątkowali: J. Drewnowski, J. Rosner, A. Luszniewicz, I. Krawczak; T. Panek; J. Podgórski i T. Słaby oraz J. Rutkowski i W. Ostasiewicz. Były
one inspirowane osiągnięciami ruchu wskaźników społecznych, zapoczątkowanego w USA w latach 30. XX wieku.
Powiązania między procesami ekonomicznymi i społecznymi odzwierciedlają przemiany gospodarczo-polityczne, których obrazem są m.in. stan
i struktura konsumpcji, jej niedobory spowodowane kryzysami, strukturą
demograficzną społeczeństw, trendami zachowań konsumenckich, rozwojem
technologii oraz globalizacją.
Jakość i godność życia są fundamentalnymi pojęciami, odczuwanymi
wyłącznie subiektywnie. Zależą od stopnia zaspokojenia różnych potrzeb
(poziomu życia) i są uwarunkowane infrastrukturalnie przez warunki życia.
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Subiektywnie rozumiane jakość i godność życia są zależne od wielu sfer życia
człowieka w tym, w stopniu najwyższym, od jego psychiki.
Pomiar jakości życia w ujęciu „średnim” dla ludności kraju mierzą zazwyczaj państwowe urzędy statystyczne. I tak, w Polsce po wielu latach nieobecności jakości życia w rozpoznaniach empirycznych, GUS21 dokonał pomiaru
tej kategorii społecznej, jednak tylko jedna z dziewięciu użytych grup zmiennych charakteryzowała jakość życia pod nazwą subiektywny dobrobyt. Godność życia jest jeszcze nieobecna w badaniach tego urzędu w Polsce.
Jakość i godność życia przedstawicieli różnych grup społecznych interesują
zazwyczaj wąskie grupy badaczy ze środowisk naukowych, chociaż rezultaty
badań empirycznych mają ważne znaczenie aplikacyjne dla decyzji w polityce
społecznej. Wyróżnić można pionierskie badania poziomu życia w kontekście
niedoborów konsumpcji22, jakości życia rodzącej się klasy wyższej w Polsce23,
rdzennych mieszkańców wsi24, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością25,
zamożnych seniorów emerytów26, godności życia seniorów w wieku 60+27.
Badania te wypełniały merytoryczne i metodyczne luki badawcze ocen
życia polskiego społeczeństwa w warunkach gospodarki rynkowej, rodzącej
nowe potrzeby.

6.5. Badanie zachowań konsumentów
Badania nad zachowaniami konsumentów są ważnym obszarem dociekań
naukowych w wielu dyscyplinach, m.in. w ekonomii, socjologii, naukach o zarządzaniu, psychologii społecznej, antropologii i innych. Każda z wymienionych
Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, GUS, Warszawa 2014.
Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, op.cit.,
s. 45–82.
23 T. Słaby, Quality of Life of the Emerging Upper Class in Poland, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2012.
24 A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, Wykluczenie społeczne – jakość
i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
25 M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, T. Skalska, T. Słaby, Zachowania przedsiębiorcze
i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,
op.cit.
26 S. M. Kot, T. Słaby, Jakość życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce, „Śląski Przegląd
Statystyczny” 2013, nr 11 (17), PTS Oddział we Wrocławiu.
27 T. Słaby, Los seniorów w Polsce – uwarunkowania godności ich życia, w: Paradygmaty
w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
21

22
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dyscyplin naukowych przyjmuje określoną perspektywę badawczą, np. mikroekonomia bada zachowania abstrakcyjnego konsumenta, socjologia – interakcje społeczne, antropologia – kulturowy kontekst procesów konsumpcji itp.
Dopiero integracja różnych perspektyw badawczych i punktów widzenia daje
holistyczny ogląd procesów konsumpcji i zachowań konsumentów. Konieczne
są zatem interdyscyplinarne badania zachowań konsumenckich pozwalające
lepiej zrozumieć ich mechanizmy i uwarunkowania, co może mieć pozytywne
skutki teoriopoznawcze oraz aplikacyjne.
W okresie powojennym w Polsce badania nad zachowaniami konsumentów
nie mieściły się w głównym nurcie dociekań naukowych i realizowanych projektów badawczych28. W badaniach nad konsumpcją koncentrowano się przede
wszystkim na racjonalnych normach spożycia, modelach i wzorcach konsumpcji oraz planowym kształtowaniu spożycia w skali makro- i mikroekonomicznej (w gospodarstwach domowych)29. Wynikało to z traktowania konsumpcji
jako wartości rezydualnej podporządkowanej realizacji innych, priorytetowych
celów polityki społecznej i gospodarczej (industrializacja kraju, rozwój przemysłu ciężkiego, niwelowanie rozpiętości dochodowych itp.).
Zmiana systemu społeczno-gospodarczego i przejście do gospodarki wolnorynkowej zaowocowały wzrostem zainteresowania badaniami konsumentów
i ich wielorakimi uwarunkowaniami. Zrozumiano, że konsumpcja jest siłą motoryczną rozwoju gospodarczego, a lepsze poznanie czynników kształtujących
zachowania konsumentów jest warunkiem sine qua non formułowania i realizacji skutecznych strategii rynkowych podmiotów gospodarczych. W ostatnich
trzech dekadach zrealizowano liczne projekty badawcze oraz powstało wiele
publikacji dotyczących zachowań konsumentów30. W podejmowanych badaniach przewijały się m.in. wątki dotyczące wpływu czynników ekonomicznych
28 Trzeba jednak dodać, że podejmowano również próby teoretycznego i empirycznego
rozpoznania wybranych uwarunkowań zachowań konsumenckich. Por. np. Badania nad
wzorami konsumpcji, red. L. Beskid, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1977;
J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981.
29 Jako przykład mogą służyć takie publikacje, jak M. Pohorille, Preferencje konsumentów
a postulowany wzorzec spożycia, PWN, Warszawa 1978; E. Wiszniewski, Polityka konsumpcji w Polsce, PWE, Warszawa 1979; Kształtowanie konsumpcji indywidualnej, red. B. Kołodziejek, PWE, Warszawa 1980.
30 Spośród bogatej literatury dotyczącej zachowań konsumenckich można przykładowo
wymienić następujące pozycje: Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003; L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012; Konsument na rynku.
Postawy wobec produktów, red. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003;
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(dochody, ceny, podaż) i psychologicznych na zachowania konsumentów, uwarunkowań socjologicznych (wpływ rodziny, grup odniesienia i wzorów konsumpcji funkcjonujących w otoczeniu), czynników psychospołecznych (moda,
naśladownictwo społeczne) oraz kulturowych. Ważnym kierunkiem poszukiwań
badawczych, który zaowocował wieloma publikacjami, było również badanie
wpływu procesów globalizacji na zachowania konsumentów31.
W ostatnich latach uwaga badaczy zachowań konsumenckich koncentruje
się wokół takich zagadnień, jak:
• nowe trendy konsumenckie i ich wpływ na strategie marketingowe firm32,
• gospodarka współdzielenia (sharing economy),
• kompetencje konsumentów w warunkach zrównoważonej konsumpcji33,
• uczestnictwo konsumentów w gospodarce nieformalnej (piractwo markowe, podróbki towarów, nieoficjalny rynek pracy)34,
• rozwój tzw. przemysłów kreatywnych i jego implikacje dla zachowań konsumenckich35,
• wpływ nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zachowania
konsumentów i wynikające z nich skutki dla strategii firm.
Współcześni, dobrze wykształceni konsumenci nie koncentrują się tylko
na gromadzeniu dóbr materialnych, lecz coraz chętniej poszukują wartości
symbolicznych, korzystając z oferty przemysłów kreatywnych. Sektor kreatywny to sfera usług społecznych obejmująca obszary aktywności gospodarczej ukierunkowanej na tworzenie i komercjalizację produktów kultury, która
L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998; A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
31 Por. np. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE,
Warszawa 2010; Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006; B. Mróz, Konsument w globalnej
gospodarce. Trzy perspektywy, op.cit.
32 Por. np. H. Mruk, Makrotrendy a zachowania konsumentów, w: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, red. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007; G. Maciejewski, Makrotrendy w konsumpcji a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty 2013; B. Mróz, Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych
firm, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8 (wydanie specjalne), s. 1141–1146.
33 Por. A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek, Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania…, op.cit.
34 Por. B. Mróz, Konsumenci i gospodarstwa domowe na nieformalnym rynku pracy w Polsce, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1; B. Mróz, Rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb
polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Reakcje polskiego konsumenta
na kryzys gospodarczy, op.cit.
35 R. Kasprzak, Creative Industries in the Polish Economy: Growth and Operating Conditions. w: Creative Industries in Europe, red. C. Chapain, T. Stryjakiewicz, s. 151–176,
Springer International Publishing.
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obejmuje różne formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.
Ze względu na silną konkurencję w tym sektorze zauważalne jest angażowanie w coraz większym stopniu doświadczeń i oczekiwań konsumenta w proces tworzenia produktów. Szczególnym tego przykładem jest metoda design
thinking, której celem jest tworzenie innowacyjnych produktów, oparta na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb użytkownika.
Coraz większe znaczenie na rynku zyskują młodzi konsumenci reprezentujący pokolenie Y i pokolenie Z, chętnie korzystający z możliwości, jakie oferują nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. W tym kontekście coraz
częściej mówi się o tzw. grywalizacji (gamification), czyli przenoszeniu rozwiązań ze świata gier komputerowych do strategii marketingowych przedsiębiorstw poszukujących innowacyjnych sposobów komunikowania się z młodymi
konsumentami.
Grywalizacja jest jednym z najnowszych narzędzi marketingowych, służących do budowania zaangażowania konsumenta, przyciągnięcia jego uwagi,
zainteresowania danym produktem, a w rezultacie zachęcenia do kupna, zbudowania świadomości marki i wzmocnienia jego lojalności. Należy zauważyć,
że obecnie młodzi konsumenci to osoby wychowane na grach wideo, które
dobrze znają rzeczywistość gier i szybko się w niej odnajdują. Coraz więcej
osób z różnych grup wiekowych (w szczególności tych, które biegle posługują
się nowymi technologiami) sięga po rozrywkę, jaką są gry wideo i gry mobilne
– dało to początek rozwojowi grywalizacji jako nowego narzędzia marketingowego, które potraktowano jako element kompozycji narzędzi marketingu
mix i wykorzystano w promocji sprzedaży. Grywalizacja, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, projektowania gier, a także mechanizmów motywujących, może wpływać stymulująco na zmianę zachowań ludzi:
angażuje konsumentów oraz dostarcza im nowych wrażeń, które mogą uznać
za wartościowe.

6.6. Podsumowanie
Bardzo skrótowe przedstawienie ewolucji badań nad zachowaniami konsumentów skłania do refleksji, że rozwój nowych kierunków badań i wzbogacanie repertuaru metod badawczych wynikają w znacznej mierze ze zmian,
jakie zachodzą w szeroko rozumianym otoczeniu współczesnych konsumentów.
Tak też będzie zapewne w przyszłości. Już teraz pojawiają się nowe wyzwania
i interesujące pola badawcze zasługujące na pogłębioną naukową eksplorację,
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np. serwicyzacja w gospodarce cyfrowej, interakcje człowiek–środowisko wirtualne, wpływ sztucznej inteligencji na zachowania konsumentów, rozwój
internetu rzeczy a nowe style życia i wzory zachowań konsumpcyjnych itp.
Czas pokaże, które z nich okażą się najbardziej owocne poznawczo i znajdą
odzwierciedlenie w realizowanych projektach badawczych.
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7. Ekonomia złożoności a główny nurt ekonomii

7.1. Wprowadzenie
Fundamentalnym pojęciem w ekonomii głównego nurtu od początku stała
się równowaga ekonomiczna, której wystąpienie w systemie ekonomicznym
było pożądane i dobre. Już A. Smith pisał o „samorównoważeniu się” systemu
ekonomicznego w punkcie optimum: „Co prawda, nie zamierza on [każdy człowiek] na ogół popierać interesów społecznych ani też nie wie, w jakim stopniu je popiera. Kiedy woli popierać wytwórczość krajową, a nie zagraniczną,
ma wyłącznie na uwadze swe własne bezpieczeństwo, a gdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli tylko
o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach,
jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie
zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału,
nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek
często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza
służyć im rzeczywiście”1. Zdaniem D. Colandera analiza historii myśli ekonomicznej XX w. pozwala na wyznaczenie głównej osi podziału w nauce ekonomii pomiędzy ortodoksją (wiodącym nurtem) a heterodoksją, w nawiązaniu do
teorii równowagi ogólnej2. Punktem wyjścia w artykule będzie więc podejście

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa
1954, s. 12.
2 Por. M. Kędzierski, Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida
Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności, „Zarządzanie Publiczne” 2013,
t. 2–3, nr 24–25, s. 93.
1
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równowagowe w ekonomii z kryterium optymalności Pareta, które powszechnie przyjmowano w modelach ekonomicznych3.
Wysiłki ekonomistów były skierowane na wykazanie słuszności myślenia równowagowego, a w istocie na znalezienie warunków i struktury gospodarki doprowadzającej do istnienia jednej, unikalnej i optymalnej równowagi.
Koordynujący mechanizm impulsów cenowych miał gwarantować stabilność
takiego stanu równowagi poprzez uruchamianie mechanizmu ujemnych sprzężeń zwrotnych4. Mechanizm cenowy często zawodził i prowadził do niejednoznaczności równowagi. Rozmycie się stanu równowagi mogło mieć również
inne źródła: „Bezpośrednią przyczyną wielorakiej równowagi jest brak możliwości zsynchronizowania na szczeblu centralnym wszystkich decyzji podejmowanych indywidualnie przez racjonalne podmioty. W rezultacie gospodarka
o danym zasobie czynników wytwórczych wykazuje szereg potencjalnych, równie prawdopodobnych stanów równowagi, które można uszeregować według
kryterium Pareto-optymalności”5. Celem artykułu jest przybliżenie głównych
idei ekonomii złożoności.

7.2. Koncepcje równowagowe
System ekonomiczny był definiowany przez klasycznych ekonomistów jako
układ idealnej przyrody i racjonalnych podmiotów6. Znane dziś dobrze w literaturze problemy, takie jak koszty transakcyjne, korzyści skali, koszty utopione
czy awersja do ryzyka, nie występowały. Podmioty były opisane (zastąpione)
funkcją użyteczności (konsument) oraz funkcją zysku (przedsiębiorstwo)7.
Por. I. Dąbrowski, Doskonała informacja i ceny w modelu Arrowa–Debreu, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych,
społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2011, s. 71–76.
4 Klasyczny model ekonomicznej równowagi popytu i podaży opiera się na idealnie
liniowych cenowych ujemnych sprzężeniach zwrotnych i był w 1997 r. bardzo krytykowany
przez P. Ormeroda, który z kolei został skrytykowany przez tradycyjnych ekonomistów,
P. Ormerod, The Death of Economics, John Wiley & Sons, New York 1997. Książka Ormeroda
była jednym z powodów zmiany perspektywy patrzenia na problemy równowagi. Teoretycy
ekonomii zaczęli używać algorytmów teorii chaosu do modelowania systemów z nieliniowymi sprzężeniami zwrotnymi, w szczególności do badania dynamiki rynków finansowych.
5 I. Bludnik, Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach niecenowych błędów
koordynacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, t. 74, nr 2, s. 125.
6 W szczególności o neutralnym stosunku do ryzyka.
7 Szerzej w: I. Dąbrowski, Teoria równowagi ogólnej: Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH; Postęp technologiczny, kapitał ludzki i kapitał
3
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Analiza gospodarki jako systemu połączonych zależności ma długą tradycję
w ekonomii. Jednym z zasadniczych zagadnień analizowanych w literaturze
jest problem dotyczący tego, czy system ekonomiczny jest układem zamkniętym, czy otwartym (w szczególności układem termodynamicznym)8. W pełni
dopuszczalne jest przyjęcie systemu ekonomicznego jako systemu otwartego
i uzyskanie dzięki temu znacznie większego pola analizy9.
Według L. von Bertalanffy’ego10 system otwarty to taki, który dąży do stanu
równowagi dynamicznej i jest zdolny do wykonywania długotrwałej pracy,
będąc w stanie wymiany materii (tworzywa i energii) z otoczeniem. System
otwarty ma umiejętność dokonywania zmian w sposobie swojego działania
na podstawie danych o przeszłości, które były odbierane poprzez jego receptory w przeszłości. Oznacza to, że system taki może się uczyć sposobów swojego działania i je doskonalić. System otwarty musi zachować stałą zdolność
adaptacji do zmian zachodzących w swoim otoczeniu. Jest to warunek jego
trwania. Według W. R. Ashby’ego11 decydujący dla przetrwania systemu otwartego jest stosunek jego własnej zmienności do zmienności innych systemów
(otoczenia), z którymi pozostaje w sprzężeniach zwrotnych.
W obszarze ekonomii od zawsze poszukiwano w ramach myślenia systemowego rozwiązań stabilnych (równowagowych) w sensie statycznym lub dynamicznym. Koncepcja równowagi w naukach ekonomicznych była więc jednym
z jej filarów. Wynikało to z fascynacji klasycznych ekonomistów naukami przyrodniczymi, która spowodowała, że pojęcie równowagi sprowadzono do nauk
ekonomicznych z klasycznej mechaniki. B. Hansen podkreślał, że koncepcja
równowagi w mechanice należała do teorii dynamiki: „Luźno definiuje się
społeczny w modelu równowagi ogólnej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”
2012, nr 119, s. 40–51.
8 Układy termodynamiczne otwarte to takie układy termodynamiczne, które mogą
wymieniać z otoczeniem energię i materię.
9 Por. S. Berger, W. Elsner, European Contributions to Evolutionary Institutional Economics: The Cases of 'Cumulative Circular Causation' (CCC) and 'Open Systems Approach'
(OSA). Some Methodological and Policy Implications, “Journal of Economic Issues” 2007,
vol. 41, No. 2, s. 529–537; R. V. Adkisson, The Economy as an Open System: an Institutiona
list Framework for Economic Development, w: Institutional Analysis and Praxis: The Social
Fabric Matrix Approach, red. T. Natarajan, W. Elsner, S. Fullwiler, Springer, New York 2009,
s. 25–38.
10 L. von Bertalanffy, General System Theory: Foundations, Development, Applications,
George Braziller, New York 1969.
11 W. R. Ashby, An Introduction to Cybernetics, John Wiley and Sons, New York 1956;
W. R. Ashby, Principles of the Self-organizing System, w: Principles of Self-organization,
red. H. von Foerster, G. W. Zopf, Pergamon Press, New York 1962, s. 255–278, za: Facets of
System Science, red. G. I. Klir, Plenum Press, New York 1991, s. 521–536.
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równowagę jako stan, w którym siły działające na jakiś punkt (lub ciało) »znoszą
się nawzajem«”12. Natomiast A. Jakimowicz pisał: „Ogólnie, pojęcie stabilności
zostało zapożyczone z mechaniki i oznacza odporność systemu na zakłócenia.
Konieczne jest przy tym istnienie stanów równowagi. Na zbieżność między procesami osiągania równowagi w naukach fizycznych i ekonomii zwraca uwagę
Z. Rawita-Gawroński”13. Równowaga w prostym systemie ekonomicznym (pojedynczy rynek) jest najczęściej definiowana jako równość popytu i podaży. Dany
rynek pozostaje w stanie równowagi, jeżeli wielkość popytu jest równa wielkości podaży; inne definicje mówią o zrównaniu się ceny popytu i ceny podaży.
Tradycyjnie stan równowagi w systemie ekonomicznym miał dodatkowo
wyznaczoną i bardzo szczególną rolę. Równowaga była stanem bardzo pożądanym o charakterze wartości autotelicznej, często mającej cechy ekonomicznego atraktora14 i homeostatu15. Zakładano dodatkowo stabilność równowagi
w systemie ekonomicznym – układ taki przypadkowo wytrącony z równowagi
powinien nieodzownie i niemal automatycznie do niej powracać poprzez wiele
mechanizmów ujemnych sprzężeń zwrotnych, w szczególności mechanizm
impulsów cenowych.
Formalny model równowagi ogólnej prostego systemu ekonomicznego sformułował na przełomie XIX i XX w. L. Walras16, określając warunki konieczne
istnienia rozwiązania równowagowego. Powszechnie uznaje się, że w 1944 r.
nastąpił „wyraźny przełom w historii ekonomii matematycznej”17. W 1954 r.
pojawił się natomiast przełomowy – jak się wówczas wydawało – artykuł
K. J. Arrowa i G. Debreugo18 (każdy z nich został uhonorowany Nagrodą Nobla
w dziedzinie ekonomii).

B. Hansen, Przegląd systemów równowagi ogólnej, PWN, Warszawa 1976, s. 15.
A. Jakimowicz, Od Keynesa do teorii chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003, s. 203.
14 Przez atraktor w naukach przyrodniczych należy rozumieć ograniczony obszar przestrzeni fazowej, do którego są zbieżne wszystkie dostatecznie blisko położone trajektorie.
15 Homeostat jest strukturą cybernetyczną stanowiącą system złożony z wielu regulatorów odwzorowujących homeostazę (zdolność organizmu do zachowywania względnie
stałego stanu równowagi, np. składu krwi, temperatury, przez odpowiednią koordynację
i regulację procesów życiowych).
16 Zob. L. Walras, Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale,
R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris 1926, wydanie angielskie: Element of Pure Economic:
or The Theory of Social Wealth, George Allen and Unwin, London 1954.
17 G. Debreu, The Mathematization of Economic Theory, “The American Economic
Review” 1991, Vol. 81, No. 1, s. 3.
18 K. J. Arrow, G. Debreu, Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy,
“Econometrica” 1954, Vol. 22, No. 3, s. 265–290.
12
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Równowaga ogólna w modelach á la Arrow–Debreu pokazuje, że system
ekonomiczny może być całościowo analizowany przy użyciu neoklasycznych
założeń:
1) indywidualnej racjonalności,
2) oczyszczających się rynków,
3) racjonalnych oczekiwań.
We współczesnych dowodach mówiących o możliwości osiągnięcia równowagi w konkurencyjnej gospodarce używa się w szczególności dwóch technik matematycznych:
1) płaszczyzny rozdzielającej zbiory zwarte (hyperplane separation theorem)
H. Minkowskiego, będącej wersją szczególną twierdzenia o rozdzieleniu
Hahna–Banacha w topologicznej przestrzeni wektorowej,
2) twierdzenia Kakutaniego o punkcie stałym19, będącego uogólnieniem odwzorowania twierdzenia Brouwera o punkcie stałym.
Konstrukcja taka gwałtownie przyspieszyła rozwój i zastosowanie technik
matematycznych w naukach ekonomicznych oraz silną dominację ekonomii
formalnej. Jednocześnie zaczęto coraz bardziej zdawać sobie sprawę z braku
realizmu założeń stosowanych w modelach ekonomicznych prowadzących do
stabilnej i jedynej równowagi.

7.3. Ekonomia złożoności
Rozpatrywanie dynamiki systemów ekonomicznych poprzez wyjście
poza ekonomię heterodoksyjną jest współcześnie coraz częściej akceptowane
przez ekonomistów. Badanie zjawisk dodatnich sprzężeń zwrotnych wymaga
właśnie wyjścia poza główny nurt ekonomii w stronę ekonomii złożoności (complexity economics)20 jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym
nurtem ekonomii21. Początkowym rozszerzeniem głównego nurtu ekonomii

Twierdzenie Kakutaniego: niech X będzie niepustym, zwartym, wypukłym podzbiorem n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej ℜn, f : X ⇒ X będzie odwzorowaniem takim,
że: 1) ∀x ∈X zbiór f(x) jest niepusty i wypukły (mówimy, że odwzorowanie f jest wypukłe);
2) wykres f jest domknięty, tj. dla wszystkich ciągów xn, yn, takich, że xn → x, yn → y, yn ∈f(xn),
zachodzi y ∈f(x). Wtedy odwzorowanie f ma punkt stały ∃x ∈X : x ∈f(x).
20 Complexity oznacza złożoność w sensie zarówno skomplikowany (kompleksowy), jak
i całościowy.
21 Szerzej w: A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego
paradygmatu?, „Ekonomista” 2008, nr 1, s. 9–30.
19
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było uwzględnienie w modelach równowagi ogólnej à la Arrow–Debreu elementów ekonomii behawioralnej22 (ograniczonej racjonalności) oraz ekonomii
instytucjonalnej (teorii kosztów transakcyjnych). Dalsze próby szły w kierunku
włączenia społecznego wymiaru ludzkich działań na rynku pracy (teorii płacy
motywacyjnej). W kolejnym kierunku badań postulowano zmianę paradygmatu
(ekonomia informacji) poprzez odejście od klasycznego paradygmatu konkurencji w stronę paradygmatu informacji, w którym badania ekonomiczne powinny
być rozszerzone o problemy wynikające z asymetrii informacji i rolę państwa
w jej przełamywaniu. J. E. Stiglitz23 zaproponował wykorzystanie modeli ewolucyjnych opisujących dynamikę zmian zamiast procesów osiągania równowagi i uwzględnienia roli instytucji.
Ekonomia złożoności jest więc próbą zastosowania koncepcji naukowych
złożoności systemów do badania problemów ekonomicznych. Narzędziem często
wykorzystywanym do badania dynamiki systemów ekonomicznych są symulacje komputerowe. Ekonomia złożoności ucieka od obserwacji gospodarki jako
systemu ekonomicznego w stanie równowagi24. D. Colander definiuje złożoność systemu za H. Simonem: „Ogólnie za system złożony uznaję ten, który
składa się z wielu elementów wchodzących między sobą w interakcje, niemające prostego charakteru (non-simple interactions). W takich systemach całość
jest czymś więcej niż suma ich elementów, i to nie w sensie metafizycznym,
lecz paradygmatycznym, w którym, przy złożonych właściwościach poszczególnych elementów systemu i prawach rządzących interakcjami pomiędzy
nimi, nie jest łatwo wpływać na właściwości całego systemu. W perspektywie
złożoności osoby uznające się co do zasady za redukcjonistów mogą jednocześnie być pragmatycznymi holistami”25.
W najnowszej literaturze ekonomicznej rola złożoności i nieliniowości
w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych stale wzrasta. Ekonomia złożoności,
zdaniem A. Jakimowicza, jest „stosunkowo młodą nauką transdyscyplinarną,
która opiera się na wykorzystywaniu homologii logicznych istniejących między
22 Por. I. Dąbrowski, Wybrane aspekty behawioralne modelu równowagi ogólnej, w: Nauki
ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, PTE, Warszawa
2015, s. 140–150.
23 J. E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm of Economics, “American Economic Review” 2002, Vol. 92, No. 3, za: „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 3–4, s. 78–120.
24 E. D. Beinhocker, The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical
Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston 2006.
25 H. A. Simon, The Architecture of Complexity, “Proceedings of the American Philosophical Society” 1962, Vol. 106, No. 6, s. 267, za: R. P. Holt, J. B. Rosser, D. Colander, The Complexity Era in Economics, “Review of Political Economy” 2011, Vol. 23, No. 3, s. 359.
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układami ekonomicznymi a systemami dynamicznymi badanymi przez inne
nauki, głównie przyrodoznawstwo. W tym nurcie przyjmuje się, że rynki i gospodarki są złożonymi układami dynamicznymi, które składają się z oddziałujących
na siebie agentów oraz wykazują emergencję. Agentami mogą być zarówno
ludzie, jak i inne organizmy biologiczne, molekuły czy nawet programy komputerowe. Źródłem złożoności są dynamiczne interakcje między agentami,
które często wynikają z reguł podstawowych obowiązujących na danym etapie
analizy. W szczególności niestabilność i złożoność są wynikiem nieliniowości
i otwartości systemów ekonomicznych. Aspekt otwartości dotyczy uwzględniania wpływów otoczenia”26. D. Colander natomiast silnie akcentuje dualny charakter złożoności – po pierwsze, wieloraki, w którym pojawia się duża liczba
podmiotów i interakcji pomiędzy nimi, po wtóre, kompleksowy, który korzysta
z wielu nauk (w tym socjologii, psychologii, biologii czy fizyki).
W ekonomii istnieje wyraźny problem relacji pomiędzy sferami mikro
i makro. Niektórzy badacze postulowali konieczność wprowadzenia poziomu
mezo jako swego rodzaju pasa transmisyjnego pomiędzy tymi sferami. Dlatego w ekonomii złożoności jako odpowiedź proponuje się koncepcję emergencji27 (łac. emergo). Emergencja to pojawianie się w systemie ekonomicznym
nowych jakości, cech czy zjawisk w miarę wzrostu złożoności tego systemu.
„Drugie istotne spostrzeżenie wypływające z tej definicji [złożoności – IKD]
dotyczy zjawiska emergencji, czasem zwanego też anagenezą28, polegającego
na spontanicznym tworzeniu się na poziomie makro złożonych struktur, niebędących prostą sumą tworzących je elementów (a nawet zupełnie różniących się
cechami od tychże elementów)”29. W najprostszym ujęciu system emergentny
to taki, który jako całość przejawia cechy niedające się wyprowadzić z badania każdej z jego cech z osobna. System ekonomiczny podlega nieustannemu
rozwojowi. W jego trakcie nagle skokowo pojawiają się nowe jakości i tworzą
hierarchiczną strukturę, której każdy następny człon jest wyższy od poprzedniego. Ewolucja taka jest nazywana często ewolucją emergentną.

26 A. Jakimowicz Ekonomia złożoności, https://www.fuw.edu.pl/event-reader-noencl/
event4339.html, dostęp 28.12.2015.
27 Emergencja jest to antymechanistyczna teoria rozwoju opracowana w latach 20.
i 30. XX w. przez grupę angielskich filozofów i biologów – S. Alexandra, C. B. Broada,
C. L. Morgana.
28 Anageneza (gr. anagennán) to rozwój ewolucyjny organizmów, w którym dochodzi
do przekształcenia się jednego gatunku w drugi bez rozdzielania ciągu populacyjnego
(kladogenezy).
29 M. Kędzierski, op.cit., s. 92.
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Emergencja jest poglądem pośrednim pomiędzy redukcjonizmem, według
którego zjawiska i procesy złożone oraz rządzące nimi swoiste prawa dadzą
się wyjaśniać przez sprowadzenie do zjawisk i procesów prostszych oraz odpowiadających im mniej skomplikowanych praw, a holizmem, według którego
system ekonomiczny stanowi całość, niedającą się sprowadzić do sumy części.
O równowadze wielopunktowej napisano tak: „W rezultacie m.in. tego zjawiska
w gospodarce zaczynają występować efekty emergentne, które uniemożliwiają
proste przeniesienie wniosków z poziomu mikro na poziom makro, co z kolei
podważa obecną od kilkudziesięciu lat ideę poszukiwania mikropodstaw dla
teorii makroekonomicznych. W efekcie poszukiwanie wspomnianych mikropodstaw jest jedną z osi podziału pomiędzy ekonomią walrasowską i postwalrasowską – ta druga po prostu się tym nie zajmuje”30.
Obecnie w literaturze najpopularniejsza jest siedmioczęściowa definicja
nowej ekonomii złożoności, opisująca gospodarkę jako ewoluujący złożony
system adaptacyjny (evolving complex adaptive system)31:
1) ewolucyjna teoria gier redefiniuje sposób włączania instytucji do analizy,
2) ekonomia ekologiczna redefiniuje charakter zależności między przyrodą
a gospodarką,
3) ekonomia psychologiczna zmienia sposób rozumienia racjonalności,
4) badania ekonometryczne nad ograniczeniami klasycznej statystyki zmieniają sposób myślenia ekonomistów o istocie dowodu empirycznego,
5) dynamika nieliniowa i teoria złożoności oferują nowe podejście do równowagi ogólnej,
6) symulacje komputerowe oferują nowy sposób rozumienia modeli i ich
wykorzystania,
7) ekonomia eksperymentalna zmienia sposób myślenia ekonomistów o badaniach empirycznych.
Najistotniejszy w ekonomii złożoności jest model sztucznego rynku giełdowego stworzony w Santa Fe Institute32 w 1989 r. Pokazuje on dwa różne
rezultaty. Do pierwszego dochodzi się w sytuacji, gdy „podmioty nie poszukują
prognoz, i jest on zbieżny z rezultatami homogenicznych racjonalnych oczekiIbidem, s. 91. Por. R. P. Holt, J. B. Rosser, D. Colander, op.cit.
D. Colander, R. Holt, R. Rosser, The Changing Face of Economics, Conversations with
Cutting-Edge Economists, University of Michigan Press, Ann Arbor 2005, s. 18, za: A. Wojtyna, Współczesna ekonomia…, op.cit., s. 27.
32 The Santa Fe Institute jest niezależnym instytutem badań teoretycznych w Santa Fe
w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniami o charakterze interdyscyplinarnym nad
zachowaniami adaptacyjnych systemów złożonych (complex adaptive systems), w szczególności fizycznych, biologicznych i społecznych.
30
31
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wań”33, do drugiego – w warunkach „»silnego reżimu psychologicznego« wyłaniania się złożonych zachowań z pojawiającymi i utrzymującymi się wszelkimi
rodzajami technicznych strategii handlu, co prowadzi do występowania baniek
spekulacyjnych i załamań rynku”34. Kolejnym obszarem są badania nad dylematem więźnia w wersji statycznej i dynamicznej. Podmioty mogą popełniać
błędy i rozwijają swoje strategie. W takich modelach można zaobserwować,
jak system ukazuje „schematy ciągłych zmian rozkładów strategii”35.

7.4. Podsumowanie
Współczesne badania systemów ekonomicznych wymagają rozszerzenia
dotychczasowych paradygmatów. „Burzliwość przemian i ambiwalencja ich
ocen nieuchronnie przekładają się na przewartościowania w teorii ekonomii. W reakcji na przemiany stopniowo wyłaniają się jej nowe nurty badawcze, jeszcze nie w pełni dodefiniowane, składające się na transdyscyplinarną
ekonomię złożoności. Jednym z tych nurtów jest oparta na ekonomii behawioralnej – psychoekonomii – ekonomia wiedzy niedoskonałej (Imperfect
Knowledge Economics). Można to uznać za początki dokonującej się powoli
zmiany paradygmatu ekonomii”36. Wyniki tych badań stopniowo wywołują
konieczność odejścia od myślenia równowagowego opartego na ujemnych
sprzężeniach zwrotnych w stronę myślenia kategoriami ewoluującego złożonego systemu adaptacyjnego. Mechanizmy dodatnich sprzężeń zwrotnych37
stają się kluczowe w gospodarce jako ewoluującym, złożonym38 systemie
33 J. B. Rosser, On the Complexities of Complex Economic Dynamics, “Journal of Economic Perspectives” 1999, Vol. 13, No. 4, s. 188.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 189.
36 E. Mączyńska, Ekonomia a przełom cywilizacyjny, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3–4,
s. 138.
37 Por. I. Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu
ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
38 Poza ogólną definicją złożoności (complexity) D. Colander wyróżnia jeszcze dwa
rodzaje złożoności – dynamiczną (dynamic complexity) oraz obliczeniową (computational complexity). Złożoność obliczeniowa systemu opisuje sytuację, w której system jest
na tyle złożony, że w żaden sposób nie można go sformalizować (modelować). Złożoność
dynamiczną D. Colander, R. P. Holt i R. B. Rosser definiują w sposób następujący: „System
dynamiczny jest złożony, jeśli endogenicznie nie dąży w sposób asymptotyczny do określonego punktu, domknięcia cyklu (limit cycle), wybuchu”, R. P. Holt, J. B. Rosser, D. Colander,
op.cit., s. 361. Pojęcie dynamic complexity zawiera w sobie, zdaniem wspomnianych autorów, cztery podejścia opierające się na dynamice nielinearnej (niedążącej asymptotycznie do
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adaptacyjnym, tj. systemie, który wykazuje niektóre lub wszystkie z następujących cech39:
1) pętle sprzężeń zwrotnych,
2) pewien stopień spontanicznego porządku,
3) krzepkość, odporność (robustness) porządku,
4) emergencję (emergent) organizacji,
5) liczność (numerosity)40,
6) hierarchiczność organizacji41.
System złożony może być także postrzegany jako składający się z wielu
części, które mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. W wielu przypadkach
przydatne jest przedstawienie takiego systemu w postaci sieci, w której węzły
są częściami składowymi, a połączenia przedstawiają wzajemne oddziaływania w systemie.
Włączenie tych założeń do teorii ekonomii powoduje, że centralnym zagadnieniem musi się stać analiza skupiona na pojawieniu się zjawisk (wstrząsów)
zakłócających dotychczasową, jedną z wielu, równowagę wywołującą dodatnie sprzężenia zwrotne. Mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenicznego) lub zewnętrznego (egzogenicznego). „W rezultacie, nawet niewielki
szok, jeżeli pociągnie za sobą powszechną zmianę oczekiwań i faktycznych
zachowań, prowadzi do poważnych trwałych wahań koniunktury. Taki mnożnikowy efekt może mieć swe źródło w działalności handlowej, produkcyjnej lub
inwestycyjnej”42. Ekonomia równowagowa zakładała, że zjawiska takie mają
charakter negatywnych (ujemnych) sprzężeń zwrotnych, co w konsekwencji
spowoduje powrót systemu do wyjściowego stanu równowagowego.

wybranego punktu), są to: cybernetyka, teoria katastrof, teoria chaosu oraz teoria „małego
namiotu” (small tent). Ta ostatnia zakłada, że w gospodarce (społeczeństwie) istnieje wiele
małych namiotów (grup), wewnątrz których podmioty są względnie homogeniczne, gdy
jednak takich różnych namiotów jest dużo, problemem przy koordynacji dużego namiotu
staje się to, że trudno porozumieć się małym namiotom.
39 Dokładny opis w: J. Ladyman, J. Lambert, K. Wiesner, What is a Complex System?,
“European Journal for Philosophy of Science” 2013, vol. 3, s. 33–67.
40 Por. P. W. Anderson, More is Different: Broken Symmetry and the Nature of the Hierarchical Structure of Science, “Science” 1972, Vol. 177, s. 393–396.
41 Por. H. A. Simon, The Architecture of Complexity…, op.cit.
42 I. Bludnik, op.cit., s. 127. Por. P. A. Diamond, Aggregate Demand Management in Search
Equilibrium, “Journal of Political Economy” 1982, Vol. 90 , No. 5, s. 881–894; J. Bryant,
A Simple Rational Expectations Keynes-Type Model, “Quarterly Journal of Economics” 1983,
Vol. 98, No. 3, s. 525–528; N. Kiyotaki, Multiple Expectational Equilibria under Monopolistic Competition, “Quarterly Journal of Economics” 1988, Vol. 103, No. 4, s. 695–713.
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8. Badania postaw konsumentów wobec
jakości produktów kupowanych z małym
zaangażowaniem poznawczym

8.1. Wprowadzenie
Projektowanie produktu adresowanego do wybranego segmentu rynku
B2C rozpoczyna się od próby odpowiedzi na pytanie: na jakich przesłankach
konsumenci opierają swoje decyzje wyboru produktu spośród postrzeganych
wielu ofert określonego typu? W wypadku produktów, których zakup wiąże się
z małym zaangażowaniem poznawczym konsumentów, kluczowymi przesłankami mogą być inherentne właściwości produktu określające jego jakość postrzeganą1. Szczególnie w sytuacji, kiedy postrzeganie różnych ofert danego typu
produktu przebiega w warunkach, które można w przybliżeniu uznać za jednakowe dla wszystkich rozważanych ofert, tj. gdy wpływ ceny i marki na decyzję
zakupową można uznać za mało istotny, i gdy czynniki sytuacyjne warunkujące
postrzeganie rozważanych produktów na każdy z nich wpływają podobnie.
Zgodnie z Dualnym Modelem Postaw efektem postrzegania obiektu jest
postawa konstruowana jako zintegrowany wynik automatycznego i refleksyjnego przetwarzania informacji2. Refleksyjne przetwarzanie informacji wiąże
się z zaangażowaniem poznawczym konsumenta3 i warunkowane jest jego
1 Jakość postrzegana jest kategorią jakości definiowaną jako „stopień, w jakim zbiór
właściwości obiektu postrzeganego przez daną osobę spełnia jej wymagania”.
2 T. D. Wilson, S. Lindsey, T. Y. Schooler, A Model of Dual Attitudes, “Psychological
Review” 2000, Vol. 107, No. 1, s. 101–126.
3 G. R. Foxall, R. E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s. 40–52.
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 otywacją, posiadanymi zasobami poznawczymi, czasem oraz wysiłkiem
m
poznawczym poświęcanym konstruowaniu postawy4. Automatyczne przetwarzanie informacji aktywowane jest bezwiednie w momencie kontaktu
z obiektem, tu – konsumenta z produktem. Można zatem przyjąć, że w dowolnej sytuacji zakupowej podejmowanie decyzji zawsze zachodzi na podstawie
postawy konstruowanej w pewnym pośrednim punkcie kontinuum, którego
stanami krańcowymi są wyłącznie refleksyjne i wyłącznie automatyczne przetwarzanie informacji.
W pierwszym przybliżeniu efektem postrzegania jest nietrwała (chwilowa) wewnętrzna reprezentacja postrzeganego obiektu5. W wypadku jakości
postrzeganej produktu, ogólnie określonej zbiorem „k” inherentnych właściwości Xi=1, k, to, które z nich posłużą konsumentowi dla konstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji postrzeganego produktu, a w konsekwencji
dla sformułowania postawy wobec jego jakości, zależy od wielu czynników.
Kluczową rolę odgrywa tu m.in. schemat poznawczy, w tym przede wszystkim
zasady oszczędności poznawczej i stereotypizacji6 oraz poziom zaangażowania poznawczego konsumenta.
Często przyjmuje się, że postawa Aj wobec obiektu „j”, jako syntetyczna
ocena postrzeganego obiektu, jest sumą iloczynów przekonania danej osoby
co do stopnia Bi, w jakim postrzegany przez nią obiekt posiada daną właściwość Xi i ważności αi tej właściwości7:
k

Aj = ∑ Bijα ij ,
i=1

gdzie „k” oznacza liczebność zbioru właściwości, które posłużyły osobie do
skonstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji postrzeganego obiektu.
Ograniczając rodzaj obiektu do produktu postrzeganego przez konsumenta

M. A. Olson, R. H. Fazio, Implicit and Explicit Measures of Attitudes. The Perspective
of the MODE Model, w: Attitudes. Insights from the New Implicit Measures, red. R. E. Petty,
R. H. Fazio, P. Brinol, Psychology Press, New York, 2009, s. 19–65; N. Maliszewski, Regulacyjna rola utajonej postawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005,
s. 18–19.
5 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 60–97.
6 K. Najder, Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
7 M. Fishbein, I. Ajzen, Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice
Hall, London 1980, s. 21.
4
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w sytuacji zakupowej i utożsamiając jego postawę wobec produktu z jakością
postrzeganą, na ogół przyjmuje się, że modelem tej jakości może być wielomian o postaci
k

Qp,j = ∑ qi,jα i,j ,
i=1

gdzie:
Qp,j – jakość postrzegana produktu „j”,
qi,j – jakość cząstkowa produktu „j” oceniana ze względu na jego inherentną
właściwość Xi,
αi,j – waga właściwości Xi.
Postępowanie zmierzające do wyznaczenia wartości jakości produktu „j”,
postrzeganego i ocenianego przez konsumentów, wymaga identyfikacji inherentnych właściwości produktu, ich wag i kryteriów, jakimi posługują się konsumenci w ocenach poszczególnych jakości cząstkowych. Działania związane
z pozyskiwaniem takich informacji wymagają przeprowadzenia wielu wywiadów i badań wśród konsumentów wybranego segmentu rynku. Efekty takich
działań w postaci deklaracji konsumentów o tym, jakie właściwości zwracają
ich uwagę w postrzeganym produkcie (model nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu) i wyników badań konsumenckich dotyczących wag αi,j oraz
jakości cząstkowych qi,j (postaw wobec produktu charakteryzowanego przez
daną, inherentną właściwość Xi), w dużej mierze wynikają z refleksyjnego
przetwarzania informacji.
Jeżeli jednak przedmiotem rozważań są konsumenckie decyzje zakupowe
podejmowane w sytuacji niewielkiego zaangażowania poznawczego w odniesieniu do danego produktu, wówczas zarówno model nietrwałej, wewnętrznej
reprezentacji, jak i wagi inherentnych właściwości produktu określone na podstawie opisanych działań nie będą zgodne z przesłankami określającymi rzeczywistą decyzję zakupową. W takiej sytuacji będzie ona podejmowana przede
wszystkim na podstawie automatycznego przetwarzania informacji, a zatem
przede wszystkim na podstawie postaw utajonych.
Jak się wydaje to, jakie inherentne właściwości produktu postrzeganego
przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym posłużą im do konstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji, zgodnie z zasadą oszczędności poznawczej, może zależeć od dostępności postaw wobec tych właściwości
– od łatwości konstruowania tej reprezentacji przy pomocy danej właściwości. Jak się również wydaje to, jakie znaczenie mają te właściwości w ocenie
jakości postrzeganej produktu, a w konsekwencji dla decyzji zakupowej, może
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zależeć od siły i wielości skojarzeń w sieci semantycznej konsumenta związanych z aktywacją węzła odpowiadającego danej, postrzeganej właściwości.
Celem pracy jest przedstawienie metody identyfikacji inherentnych właściwości – składowych nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu – oraz
opracowanie kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych
w wypadku małego zaangażowania poznawczego.

8.2. Metoda identyfikacji inherentnych właściwości
produktu postrzeganego przez konsumentów
z małym zaangażowaniem poznawczym
Punktem wyjścia działań związanych z identyfikacją cech, które służą konsumentom dla konstrukcji nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu
postrzeganego w sytuacji zakupowej, jest zbiór inherentnych właściwości określających postrzeganą jakość tego produktu. Wyznaczenie tego zbioru – charakterystyki wymiarowej jakości postrzeganej – w pierwszym przybliżeniu
wiąże się z uzyskaniem opisu produktu w formie listy tzw. cech pierwotnych
produktu – deklaratywnej charakterystyki wymiarowej jakości postrzeganej
– listy opracowanej na podstawie deklaracji konsumentów określających to,
jakie właściwości wyodrębniają w postrzeganym produkcie. Na podstawie listy
cech pierwotnych organizowane są badania zmierzające do określenia konsumenckich ocen poszczególnych pozycji tej listy, a w konsekwencji analiza
czynnikowa agregująca cechy pierwotne do postaci czynników – konstruktów
o postaci wzajemnie skorelowanych cech deklaratywnego opisu produktu.
Interpretacja struktury wyodrębnionych czynników, analiza ich treści znaczeniowych prowadzą do określenia zbioru inherentnych właściwości jakości
postrzeganej danego typu produktu.
Metoda identyfikacji tych inherentnych właściwości produktu postrzeganego przez konsumentów w sytuacji zakupowej, które stanowią o nietrwałej,
wewnętrznej reprezentacji, opracowana w Katedrze Zarządzania Jakością
Szkoły Głównej Handlowej8, została oparta na następujących rozważaniach.
8 S. Doroszewicz, Metoda badania dostępności postaw wobec jakości postrzeganej produktów, w: Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie – doskonalenie – metody
– bezpieczeństwo – satysfakcja), red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2010,
s. 136–144; S. Doroszewicz, A, Kobylińska, Badania dostępności postaw konsumentów wobec
inherentnych właściwości opakowania pasty do zębów, w: Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, red. M. W. Sułek, R. Zieliński, Politechnika Radomska,
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Produkt postrzegany przez konsumenta ze względu na inherentną właściwość Xi jako bodziec aktywuje pewną liczbę wzajemnie powiązanych węzłów
fragmentu sieci semantycznej. Częstość aktywowania, krótkie przerwy między kolejnymi aktywacjami m.in. stanowią tu o tym, że nietrwała, wewnętrzna
reprezentacja postrzeganego produktu będzie konstruowana przede wszystkim
przy pomocy właściwości Xi. Można zatem w przybliżeniu uznać, że właściwość Xi warunkuje łatwość konstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu.
Kiedy postrzeganie produktu wiąże się z małym zaangażowaniem poznawczym konsumenta i przetwarzanie informacji przede wszystkim przebiega automatycznie, wówczas nietrwała, wewnętrzna reprezentacja, a w konsekwencji
postawa wobec postrzeganego produktu, bezwiednie dla konsumenta będą
przede wszystkim konstruowane przy pomocy takich właściwości. Przedstawioną
tezę wspiera teoria schematów poznawczych człowieka. Zgodnie z tą teorią
przyjmuje się, że schemat poznawczy człowieka wykorzystuje sześć wzajemnie powiązanych mechanizmów sprawczych: konstrukcjonizmu, oszczędności poznawczej, łagodnej degradacji wyniku, ubóstwie bodźca zewnętrznego,
hipotezie wykorzystywania i stereotypizacji pamięci. W sytuacji niewielkiego
zaangażowania poznawczego, jak się wydaje, oprócz zawsze działających
mechanizmów konstrukcjonizmu i hipotezy wykorzystywania, o postaci budowanej nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji obiektu przede wszystkim będą
stanowiły mechanizmy oszczędności poznawczej i stereotypizacji pamięci.
Mechanizm oszczędności poznawczej sprawia, że nietrwała, wewnętrzna
reprezentacja obiektu powinna być konstruowana możliwie efektywnie, tj. przy
minimalizacji liczby operacji związanych z przetwarzaniem informacji dla
realizacji tego celu, ponieważ „w kolejce” czekają następne bodźce zewnętrzne.
Pamięć uczestnicząca w przetwarzaniu, szczególnie automatycznym, powinna
mieć właściwość łatwego wyboru z sieci semantycznej informacji związanych
z jej węzłami najczęściej aktywowanymi przez dany bodziec, tu przez właściwość Xi postrzeganego produktu. Powinny być zatem również pomijane informacje związane z fragmentami sieci, których węzły są rzadko aktywowane.
Mechanizm stereotypizacji pamięci sprawia, że z biegiem czasu, w miarę
nabywanych doświadczeń wynikających z kontaktów z danym obiektem, z sieci
semantycznej, dla konstruowania wewnętrznej reprezentacji obiektu względnie
Radom 2010, s. 15–22; S. Doroszewicz, The Method of Classification of Consumer Attitude
Accessibility in Relation to Inherent Product Features, “Polish Journal of Natural Sciences”
2014, Vol. 29, No. 2, s. 211–225.
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często postrzeganego są wykorzystywane informacje typowe dla danego rodzaju
obiektów (tu: produktów danego typu) lub typowe dla danej klasy osób postrzegających obiekt (tu: konsumentów wybranego segmentu rynku).
W sytuacji zakupowej postawa wobec postrzeganego produktu, jak wyżej
wspomniano, może być formułowana na podstawie oceny jego jakości postrzeganej. Postawa konsumenta z małym zaangażowaniem poznawczym wobec
jakości postrzeganej produktu jest natomiast formułowana na podstawie nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu, której składowymi są inherentne
właściwości warunkujące łatwość konstruowania tej reprezentacji. Jeżeli zatem
eksperymentalnie zorganizuje się sekwencję zdarzeń polegających na tym, że konsumentowi z niewielkim zaangażowaniem poznawczym będą kolejno, w dużych
odstępach czasu, przedstawiane produkty tego samego rodzaju z poleceniem
określenia postaw wobec poszczególnych inherentnych właściwości, a ostatnie
zdarzenie będzie związane z określeniem postawy wobec jakości postrzeganej,
wówczas automatyczne przetwarzanie informacji wsparte przez mechanizmy
oszczędności poznawczej i stereotypizacji może sprawić, że postawa wobec
jakości postrzeganej będzie w dużej mierze zbieżna z postawami wobec tego
produktu charakteryzowanego inherentnymi właściwościami Xi warunkującymi łatwość konstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji.
W konsekwencji metodę identyfikacji inherentnych właściwości produktu
postrzeganego w sytuacji zakupowej przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym oparto na następujących założeniach:
1. Obiektem badań jest zbiór n=7 różnych produktów tego samego rodzaju,
których jakość postrzeganą określa zbiór „k” inherentnych właściwości Xi=1, k,
2. Do badań pobierana jest losowa próba o liczebności m ≥ 30 konsumentów wybranego segmentu rynku; osoby należące do próby uczestniczą
w k+1 sesjach pomiarowych organizowanych w odstępach w przybliżeniu jednotygodniowych.
3. Przedmiotem badań są postawy konsumentów wobec produktu ocenianego ze względu na poszczególne właściwości Xi=1, k oraz wobec jakości
postrzeganej Q produktu.
4. Badania postaw konsumentów są wykonywane na skalach porządkowych
metodą porównań w parach produktów. Efektem pomiaru wykonanego ze
względu na właściwość Xi na zbiorze n=7 produktów jest macierz porównań dwuelementowych w skali dwupozycyjnej określonej przez wartości
o=0 lub o=1. Wynikiem badań postaw konsumenta „j” wobec produktu
charakteryzowanego właściwością Xi jest „k” siedmiopozycyjnych
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7

∑o
n=1
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kolumn macierzy oraz siedmiopozycyjne upo-

i,j,n

7

rządkowanie sum ∑ oQ,j,n utworzone ze względu na postrzeganą jakość Q.
n=1

W rezultacie efektem badań jest tu k+1 siedmioelementowych uporządkowań produktów przypisywanych każdej osobie oceniającej.
7

5. Uporządkowania sum

∑o
n=1

7

∑o
n=1

Q,j,n

i,j,n

są porównywane z uporządkowaniem sum

. Za miarę zgodności uporządkowania dokonanego ze względu na
7

właściwość Xi z uporządkowaniem ∑ oQ,j,n uznaje się sumę Si,j inwersji pozyn=1

cji w siedmiopozycyjnym porządku9. Zakres zmienności sum Si,j wynosi tu
–21 ≤ Si,j ≤ 21.
6. O tym, na ile właściwość Xi stanowi składową nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu postrzeganego przez konsumentów z małym zaangażo–
waniem poznawczym decyduje średnia Si sum Si,j inwersji pozycji siedmiu
produktów w uporządkowaniach dokonanych przez wszystkie osoby próby
populacji konsumentów odpowiednio ze względu na właściwość Xi i jakość
Q; za miarę łatwości konstruowania nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji
produktu przy pomocy właściwości Xi przyjmuje się normalizowaną wartośćSi definiowaną jako:

λi ≡

Si + 21
42

;

Zakres zmienności miary λi wynosi 〈0;1〉.
7. Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że inherentna właściwość Xi stanowi
składową nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu postrzeganego
przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym, jeżeli λi ≥ 0,7.

G. A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 434–435.
9
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8.3. Kryterium podejmowania konsumenckich decyzji
zakupowych w wypadku małego zaangażowania
poznawczego
W efekcie interpretacji wyników analizy czynnikowej, przeprowadzonej
na zbiorze ocen cech pierwotnych produktu, jak wspomniano, zostaje wyodrębniony zbiór czynników wspólnych interpretowanych jako inherentne właściwości Xi=1, k określające jakość postrzeganą produktu ocenianą przez konsumentów
wybranego segmentu rynku. Czynniki wyodrębnione na podstawie omawianej
analizy różnią się wartością własną Wi=1, k. Wartość własna wyodrębnionego
czynnika jest ściśle powiązana z udziałem wariancji wspólnej tłumaczonej przez
dany czynnik, zależnej od wartości ładunków czynnikowych ai=1, m poszczególnych zmiennych – tu cech deklaratywnego opisu produktu. Jak się wydaje, grupę
zmiennych związanych z danym czynnikiem, silnie z nim skorelowanych, można
charakteryzować wartością własną Wi czynnika zredukowaną do udziału, jaki
wynika z cech pierwotnych wykorzystanych dla interpretacji treści znaczeniowej tego czynnika – cech o wysokich wartościach ładunków ai. Wartość tego
udziału będzie zależała od liczby cech deklaratywnego opisu produktu silnie
wzajemnie skorelowanych oraz od wartości ładunków czynnikowych w korelacie i może być wyrażana w kategoriach wariancji wspólnej Σsi2 tłumaczonej
przez cechy składowe korelatu. Korelat o największej zredukowanej wartości
własnej lub odpowiadającej jej sumie Σsi2 może zatem określać inherentną właściwość produktu, której postrzeganie wiąże się z aktywacją względnie dużej
liczby węzłów semantycznych powiązanych silnymi skojarzeniami. Jeżeli towarzyszy temu wysoka wartość λi ≥ 0,7, wówczas można sądzić, że u konsumenta
występuje chroniczna dostępność informacji o danej właściwości produktu [1]10.
Zatem w sytuacji niewielkiego zaangażowania poznawczego inherentna właściwość produktu, związana z korelatem o wysokiej zredukowanej sumie wariancji Σsi2, w wypadku której jednocześnie zachodzi λi ≥ 0,7, może być kluczową
przesłanką dla predykcji jego zachowań zakupowych.
Miarą omawianej predykcji może być iloczyn Ti = δiλi miar δi normalizowanej, zredukowanej sumy wariancji Σsi2 i wartości λi związanych z daną
inherentną właściwością Xi produktu. Miarę δi wyznacza się zgodnie z następującym przekształceniem:
G. Boehner, M. Waenke, Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 102–108.
10
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2

i

max ∑ si

,
2

gdzie maxΣsi2 – maksymalna wartość zredukowanej sumy wariancji Σsi2 określająca jeden z wyodrębnionych czynników – jedną z inherentnych właściwości Xi produktu. Zakresy zmienności miary δi oraz iloczynu Ti wynoszą 〈0;1〉.
Zgodnie z wyżej przedstawionymi ustaleniami relatywnie wysokie wartości iloczynu Ti, związane z inherentnymi właściwościami jakości postrzeganej
produktu stanowią w wyżej opisanych warunkach postrzegania kluczowe przesłanki podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym. Są zatem odpowiednikiem wag αi warunkujących
podejmowanie decyzji zakupowych w przypadkach, kiedy postawy konsumentów wobec jakości postrzeganej produktów są formułowane przede wszystkim
na podstawie refleksyjnego przetwarzania informacji, gdy zatem konsumenci
postrzegając produkt, wykazują względnie wysokie zaangażowanie poznawcze.

8.4. Analiza przesłanek określających konsumenckie decyzje
zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady
gorzkiej w opakowaniach jednostkowych
Do badań zmierzających do ujawnienia przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej
w opakowaniach jednostkowych wykorzystano zestaw siedmiu różnych czekolad
o niewielkim zróżnicowaniu cenowym. Na podstawie wywiadów z konsumentami (studentami Szkoły Głównej Handlowej) opracowano listę cech pierwotnych opakowanej czekolady gorzkiej składającą się z 34 pozycji. Na losowej
próbie m=114 studentów Szkoły Głównej Handlowej przeprowadzono badania
postaw (siedmiopozycyjna skala Likerta) wobec poszczególnych pozycji listy cech
pierwotnych. Uzyskane wyniki poddano analizie czynnikowej metodą głównych
składowych, wyodrębniając n=11 czynników. Ich nazwy przypisane w rezultacie interpretacji treści znaczeniowej struktury czynników oraz odpowiadające
im wartości sum Σsi2 zredukowanej wariancji wspólnej przedstawiono niżej11.
S. Doroszewicz, Metoda badania postaw konsumentów wobec jakości produktów,
w: Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, red. M. Lotko, J. Żuchowski,
11
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1. Barwna kompozycja i estetyka opakowania czekolady – Σs12=2,74
2. Wrażenia konsumenta związane z łamaniem lub gryzieniem tabliczki czekolady – Σs22=1,86
3. Jednorodność barwy i homogeniczność tabliczki czekolady – Σs32=2,29
4. Wrażenia organoleptyczne podczas konsumpcji czekolady – Σs42=1,99
5. Gwarancja świeżości i nienaruszalności tabliczki czekolady – Σs52=1,56
6. Łatwość przechowywania częściowo spożytej czekolady – Σs62=1,19
7. Podstawowy skład czekolady – s72=1,11
8. Regularność formy czekolady i czytelność informacji na jej opakowaniu
– s82=1,48
9. Grubość tabliczki – Σs92=0,76
10. Łatwość otwierania opakowania – Σs102=0,85
11. Pierwsze wrażenie związane z percepcją czekolady – Σs112=1,28
W badaniach zmierzających do identyfikacji właściwości określających
nietrwałą, wewnętrzną reprezentację postrzeganej czekolady zbiór 11 wyodrębnionych czynników ograniczono do czterech, wśród których dwa są charakteryzowane największymi, dwa najmniejszymi wartościami Σsi2, tj.:
–– X1 – barwnej kompozycji i estetyki opakowania czekolady – Σs12=2,74, δ1=1,
–– X3 – jednorodności barwy i homogeniczności tabliczki czekolady – Σs32=2,29,
δ3=0,836,
–– X9 – grubości tabliczki – Σs92=0,76,, δ9=0,277,
–– X10 – łatwości otwierania opakowania – Σs102=0,85, δ10=0,310.
Badania sum Si inwersji uporządkowań siedmiu różnych czekolad – uporządkowań dokonanych ze względu na wymienione cztery właściwości – wykonano,
organizując panel złożony z m=21 konsumentów (studentów i absolwentów
SGH).
Uzyskano następujące wartości sumSi i odpowiadających im wartości znor-
malizowanych sum λi:
–
–– X1 – barwnej kompozycji i estetyki opakowania czekolady – S1=8,04, λ1=0,691,
–
–– X3 – jednorodności barwy i homogeniczności tabliczki czekolady – S3=7,66,
λ3=0,682,
–
–– X9 – grubości tabliczki – S9=9,50, λ9=0,726,
–
–– X10 – łatwości otwierania opakowania – S10=4,27, λ10=0,602.
Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż inherentne właściwości: X1 – barwna kompozycja i estetyka
R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 2016,
s. 11–18.
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opakowania czekolady, X9 – grubość tabliczki oraz X3 – jednorodność barwy
i homogeniczność czekolady stanowią składowe nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji opakowanej czekolady gorzkiej postrzeganej w sytuacji zakupowej
przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym.
Wyznaczono iloczyny Ti=δiλi, uzyskując wartości T1=0,691, T3=0,750
i T9=0,201. Na podstawie uzyskanych wartości Ti uznano zatem, że konsument, podejmując w opisanych wyżej warunkach decyzję zakupową opakowanej czekolady gorzkiej, formułuje postawę wobec produktu przede wszystkim
na podstawie oceny dwóch inherentnych właściwości produktu: barwnej kompozycji i estetyki opakowania czekolady – T1=0,691 oraz jednorodności barwy
i homogeniczności tabliczki czekolady – T3=0,750. Jeżeli natomiast konsument
w sytuacji zakupowej nie będzie miał możliwości rozpakowania tabliczki czekolady i ocenienia jednorodności barwy oraz homogeniczności tabliczki, wówczas podstawową przesłanką warunkującą wybór i zakup czekolady będzie
barwna kompozycja i estetyka opakowania czekolady.

8.5. Trafność kryterialna metody badania przesłanek
określających konsumenckie decyzje zakupowe
podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej
w opakowaniach jednostkowych
Przeprowadzone wnioskowanie związane z określeniem przesłanek dla
podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania poznawczego miało naturę indukcyjną. Oznacza to, że interpretacja
uzyskanego wyniku powinna być traktowana jako hipoteza wymagająca weryfikacji – określenia trafności kryterialnej opracowanej metody wnioskowania.
W celu przeprowadzenia omawianej weryfikacji pomiary postaw wobec właściwości X1 i X3 uzupełniono badaniami zachowań konsumentów związanymi
ze swobodnym, nieskrępowanym wyborem dwóch z siedmiu czekolad zestawu.
Omawiane zachowania konsumentów potraktowano jako przesłankę – kryterium – dla oceny trafności kryterialnej rozważanej metody. Przyjęto, że jeżeli
dwie (z siedmiu) czekolady najwyżej ocenione przez danego konsumenta ze
względu na właściwości X1 i X3 zostaną przez niego jednocześnie swobodnie
wybrane (na zasadzie deklarowanej gratyfikacji za udział w ocenach jakości
cząstkowych), wówczas można będzie uznać, że trafność kryterialna rozważanej metody jest potwierdzona.

136

Stefan Doroszewicz, Wojciech Trzebiński, Anna Zbierzchowska

Metodę weryfikacji trafności kryterialnej oparto na następujących założeniach12:
1. Dla każdego z respondentów wyznacza się uporządkowanie sum Σi=1,7
kolumn macierzy porównań parami siedmiu czekolad porządkowanych
ze względu na daną inherentną właściwość (X1 lub X3).
2. Dla oceny badanej zgodności są brane pod uwagę dwie czekolady o najwyższych wartościach sum Σi=1,7 w danym uporządkowaniu i konfrontowane
z produktami swobodnie wybranymi przez danego respondenta.
3. Produktowi o najwyższej sumie Σi=1,7 w uporządkowaniu, który jednocześnie został swobodnie wybrany przez respondenta, przypisuje się wagę
α =2, drugiemu w kolejności uporządkowania i jednocześnie swobodnie
wybranemu – wagę α =1. Jeżeli te same największe sumy są przypisane
większej liczbie produktów, wśród których znajdą się swobodnie wybrane,
wówczas tym produktom przypisuje się wagi połówkowe, przy czym suma
wag w wypadku zgodności zupełnej porównania ze względu na właściwość
Xi wynosi (Σα)i=3, w wypadku częściowej zgodności wartość 0 < (Σα)i < 3,
w wypadku braku zgodności (Σα)i=0.
4. Zgodność ocen dokonanych przez respondenta jednocześnie ze względu
na dwie właściwości (X1 i X3) ze swobodnymi wyborami dwóch czekolad
określa się na podstawie sumy sum Σα = (Σα)1 + (Σα)3. Jeżeli zachodzi Σα ≥ 3,
wówczas przyjmuje się, że występuje badana zgodność (+), jeżeli zachodzi
Σα < 3 – niezgodność (-).
5. Jednostronnym testem χ2 na poziomie istotności α=0,05 weryfikuje się różnicę liczebności zgodności L(+) i niezgodności L(–) wyznaczonych dla n
respondentów. W wypadku odrzucenia hipotezy H0: L(+)=L(–) i przyjęcia
H1: L(+) > L(–) uznaje się, że porównywane liczebności statystycznie istotnie różnią się, a zatem oceny jakości cząstkowych określonych ze względu
na właściwości X1 i X3 są zgodne ze swobodnym wyborem dwóch czekolad,
co oznacza, że rozważana metoda wykazuje trafność kryterialną potwierdzoną faktami – zachowaniami konsumentów.
W celu weryfikacji omawianej trafności kryterialnej pobrano próbę populacji konsumentów o liczebności n=30 osób, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn.
W wyniku przeprowadzonych badań, zgodnie z przyjętymi założeniami, stwierdzono, że w przypadku 26 osób z próby – L(+)=26 – zachodzi zgodność ocen
12 S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, Trafność kryterialna metody badania postaw konsumentów wobec jakości produktów, w: Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe
aspekty jakości produktów, red. R. Salerno-Kochan, M. Wojnarowska, Polskie Towarzystwo
Towaroznawcze, Kraków 2017, s. 141–155.
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jakości cząstkowych ze swobodnym wyborem produktów, a w odniesieniu
do 4 osób – L(–)=4 – niezgodność. Testując różnicę uzyskanych liczebności,
wyznaczono wartość χ2obl.= 16,13, p=0,00006. Dla jednego stopnia swobody
krytyczna wartość statystyki wynosi χ2(α=0,05, ν=1)=3,84. Uzyskany wynik testu
stanowi, że czekolady najwyżej ocenione ze względu na inherentne właściwości
X1 i X3 – barwną kompozycję i estetykę opakowania czekolady oraz jednorodność barwy i homogeniczność tabliczki czekolady – są jednocześnie najczęściej
swobodnie wybierane. Uzyskany wynik pozwala sądzić, że trafność kryterialna
metody badania przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe
podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych została potwierdzona.

8.6. Badania nad wpływem sposobu przetwarzania informacji
na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych przez
konsumentów
Kontynuacją opisanych powyżej badań dotyczących mechanizmów podejmowania przez konsumentów decyzji o wyborze produktu jest projekt badawczy mający na celu określenie sposobu, w jaki mechanizmy te warunkowane
są przez metodę przetwarzania informacji przez konsumenta13. Dane badawcze w ramach tego projektu zostały zebrane w latach 2016–2017. Szczegółowe
informacje na temat kwestii metodycznych związanych z realizacją projektu
zostały przedstawione w osobnej pracy14, zaś wyniki analiz zebranych danych
w momencie przygotowywania niniejszego tekstu były jeszcze w trakcie
opracowywania.
W celu określenia uwarunkowań mechanizmów podejmowania decyzji konsumenckich w ramach projektu opracowano model teoretyczny oparty na rozróżnieniu automatycznego i refleksyjnego (analitycznego) sposobu przetwarzania
informacji przez człowieka. W modelu tym założono, że sposób przetwarzania informacji może warunkować rolę dwóch mechanizmów podejmowania
Projekt ten, pod nazwą „Wkład cech jakości w reprezentację poznawczą produktu
a decyzje zakupowe konsumentów” realizowany jest w ramach prac statutowych Kolegium
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przez zespół badawczy
w składzie: Wojciech Trzebiński (kierownik projektu), Stefan Doroszewicz i Beata Marciniak. Szczegółowy opis projektu zostanie zawarty w odrębnych publikacjach.
14 W. Trzebiński, Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (w recenzji).
13
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decyzji. W obu rozważanych mechanizmach podejmowanie decyzji następuje
na podstawie oceny produktu konstruowanej przez konsumenta jako ważona
suma jakości cząstkowych produktu ocenianych ze względu na jego poszczególne właściwości. Różnica między dwoma mechanizmami polega na tym, że
w pierwszym z nich (który możemy określić jako mechanizm oparty na deklarowanej ważności właściwości produktu) rolę wag pełnią dokonywane przez
konsumenta oceny stopnia, w jakim dana właściwość produktu jest dla niego
ważna. Z kolei w drugim mechanizmie (można go nazwać mechanizmem
opartym na wkładzie semantycznym właściwości produktu) rolę wag pełni
alternatywna miara, określająca stopień rozległości, z jaką dana właściwość
produktu jest reprezentowana w sieci semantycznej konsumenta oraz stopień,
w jakim reprezentacja ta jest gotowa do aktywacji. Biorąc pod uwagę rozważania opisane w poprzednich podrozdziałach, można stwierdzić, że wskaźnikami wkładu semantycznego mogą być zdefiniowane tam wielkości Σsi2 oraz
λi (gdzie i jest numerem właściwości produktu).
Należy zauważyć, że mechanizm oparty na deklarowanej ważności odwołuje
się do informacji uświadamianych przez konsumenta (szczególnie wtedy, gdy
miał on okazję wyrażać swoje opinie na temat jakości produktu), zatem – jak
się wydaje – stosunkowo łatwo dostępnych konsumentowi do wnioskowania.
Z drugiej strony, mechanizm oparty na wkładzie semantycznym związany jest
z informacjami potencjalnie mniej dostępnymi. Są one bowiem przechowywane w pamięci semantycznej konsumenta i powiązane z reprezentującym ten
produkt węzłem relacjami skojarzeniowymi o różnym nasileniu. Można więc
sądzić, że sposób przetwarzania informacji może mieć wpływ na rolę każdego
z opisanych powyżej dwóch mechanizmów podejmowania decyzji.
Ponieważ sposób przetwarzania informacji jest konstruktem teoretycznym
raczej trudnym do bezpośredniego badania, w omawianym modelu włączono
do rozważań dwa czynniki warunkujące sposób przetwarzania informacji,
a mianowicie: styl poznawczy konsumenta (cecha indywidualna określająca,
w jakim stopniu dana osoba posługuje się automatycznym vs. refleksyjnym
sposobem przetwarzania informacji15) oraz obciążenie pamięci roboczej konsumenta (którego wysoki poziom może sprzyjać większemu nasileniu przetwarzania automatycznego vs. refleksyjnego16). W konsekwencji, w empirycznej
C. W. Allison, J. Hayes, The Cognitive Style Index: A Measure of Intuition-Analysis for
Organizational Research, “Journal of Management Studies” 1996, Vol. 33, No. 1, s. 119–135.
16 M. Friese, W. Hoffman, M. Waenke, When Impulses Take over: Moderated Predictive
Validity of Explicit and Implicit Attitude Measures in Predicting Food Choice an Consumption
Behavior, “British Journal of Social Psychology” 2008, Vol. 47, s. 397–419.
15

8. Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym…

139

części projektu badawczego dążono do ustalenia zależności między stylem
poznawczym konsumenta oraz obciążeniem jego pamięci roboczej z jednej
strony a rolą mechanizmów deklarowanej ważności vs. wkładu semantycznego
w podejmowaniu decyzji zakupowej przez konsumenta z drugiej.
Jako kategorię produktową do badania w ramach projektu przyjęto długopisy. Wzięto pod uwagę mało angażujący charakter tego produktu, który
wydaje się redukować ryzyko nadmiernego stopnia przetwarzania refleksyjnego
przez uczestników badania. Ze względu bowiem na istotę modelu teoretycznego kluczowe jest wystąpienie odpowiednio silnego zróżnicowania sposobu
przetwarzania informacji przez konsumentów w badanej próbie. Długopisy
jako kategoria produktowa mają też wiele innych charakterystyk pożądanych
ze względu na realizację omawianego projektu, jak np. mocno utylitarny charakter (redukujący możliwe zakłócenia postrzegania produktu ze względu
na specyficzne dla danego uczestnika emocje czy preferencje, jakie mogą być
związane z produktami o bardziej hedonistycznym charakterze).
Zbieranie danych badawczych w ramach projektu odbywało się w kilku
krokach, z których należy podkreślić etapy przygotowawcze (m.in. identyfikacja charakterystyki wymiarowej postrzegania długopisu przez konsumentów
oraz wstępna ocena deklarowanej ważności i wkładu semantycznego właściwości długopisu poprzez wskaźniki Σsi2) oraz zasadniczy etap badań. W tym
ostatnim etapie uczestniczyło n=88 studentów (po wykluczeniu uczestników
bez kompletu danych: n=72), którzy dobrowolnie brali udział w projekcie
badawczym w ramach realizacji zajęć z zakresu badań marketingowych. Osoby
te uczestniczyły w siedmiu sesjach badawczych, w trakcie których dokonano
pomiaru ich stylu poznawczego, deklarowanej przez nich ważności wybranych właściwości długopisu, ocen jakości cząstkowej długopisu ze względu
na te właściwości, a także uzupełniono informację o wkładzie semantycznym
właściwości (wskaźniki λi). Materiałem bodźcowym dla uczestników był zestaw
siedmiu wariantów długopisów, które były przez nich oceniane zgodnie z opisaną w poprzednich rozdziałach procedurą. Zestaw sesji badawczych kończyła
sesja eksperymentalna, w ramach której dokonano manipulacji obciążeniem
pamięci roboczej uczestników oraz poproszono ich o dokonanie wyboru dwóch
z siedmiu wariantów długopisów.
Dotychczasowe analizy zebranego materiału badawczego pozwalają wstępnie sformułować następujące wnioski. Po pierwsze, charakterystyka wymiarowa spostrzegania produktu jest różna dla konsumentów o różnych stylach
poznawczych (np. u konsumentów o bardziej automatycznym stylu przetwarzania informacji widoczny jest wymiar określony jako „pierwsze wrażenie”,
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który nie pojawia się u konsumentów o bardziej analitycznym stylu przetwarzania informacji). Po drugie, spostrzegane przez konsumentów właściwości
długopisu kontrastują ze sobą ze względu na poziom ich deklarowanej ważności oraz wkładu semantycznego, a ściślej – wskaźnika Σsi2 (np. właściwość „rozmazywanie się tuszu” cechuje się stosunkowo wysoką deklarowaną ważnością
oraz stosunkowo niskim wkładem semantycznym, zaś właściwość „przyjemność
trzymania długopisu” – przeciwnie, wykazuje niską deklarowaną ważność oraz
wysoki wkład semantyczny). W konsekwencji można się spodziewać, że warunkowane sposobem przetwarzania informacji różnice w mechanizmach podejmowania decyzji mogą się przełożyć na inne wzorce zachowań konsumentów.

8.7. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym rozdziale wyniki wskazujące
na wysoką trafność kryterialną wskaźników Σsi2 oraz λi jako przesłanek wyboru
produktów przez konsumentów, kluczową kwestią wydaje się zrozumienie uwarunkowań sposobu podejmowania tych decyzji. Wiedza ta, z kolei, pozwoliłaby
przewidywać, w jakich sytuacjach zaprezentowany tu mechanizm (określony
powyżej jako mechanizm wkładu semantycznego) ma największe znaczenie,
a także pomogłaby rozwijać metody badania tego mechanizmu. Przedstawiony
w poprzednim podrozdziale projekt badawczy ma na celu wstępne rozpoznanie tego zagadnienia na podstawie pojęcia automatycznego vs. refleksyjnego
sposobu przetwarzania informacji, z wykorzystaniem stylu poznawczego konsumenta (a więc jego cechy indywidualnej konsumentów, którą można by
wykorzystać np. przy segmentacji rynku) oraz obciążenia pamięci roboczej
konsumenta (którą można odnieść do sytuacji zakupowej, a więc wykorzystać
np. przy projektowaniu usług sprzedaży detalicznej). Jako dalszy potencjalny
kierunek zaprezentowanych badań mechanizmów decyzji zakupowych interesująca może być analiza roli deklarowanej ważności vs. wkładu semantycznego
w kształtowaniu oceny jakości (jako postawy wobec produktu) oraz zależności
między tą postawą a decyzją zakupową (które to zależności mogą być warunkowane przez sposób przetwarzania informacji17). Ponadto, wydaje się, że
warto uwzględnić w dalszych badaniach różne typy produktów (np. włączając
17 R. H. Fazio, Multiple Processes by Which Attitudes Guide Behavior: The MODE Model
as an Integrative Framework, “Advances in Experimental Social Psychology” 1993, Vol. 23,
s. 75–109.
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produkty wysoko angażujące czy hedonistyczne), co ze względów opisanych
w poprzednim podrozdziale może stanowić większe wyzwanie metodyczne,
ale niewątpliwie zwiększy możliwość uogólnień otrzymywanych wniosków.
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9. P
 olityka podatkowa władz gminnych w Polsce
– wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej

9.1. Wprowadzenie
Polityka podatkowa nie cieszy się raczej – co może dziwić, w kontekście
roli jednostek samorządu terytorialnego oraz znaczenia niektórych podatków
lokalnych w ich gospodarce – dużym zainteresowaniem polskich naukowców.
Pomijając rozproszone w czasopismach naukowych artykuły, aktualne i pogłębione badania lokalnej polityki podatkowej znajdziemy m.in. w pracy J. Łukomskiej i P. Swianiewicza1 oraz P. Felisa2.
Samorząd gminny stanowi jednak ważny element sektora publicznego, ma
przecież do odegrania zasadniczą rolę, którą jest m.in. rozwiązywanie konfliktów występujących pomiędzy celami podmiotów działających na terenie gminy,
a także właściwa koordynacja ich działalności, czego rezultatem są korzyści
dla całego systemu lokalnego. A. Zalewski wskazuje, że rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej nie może się ograniczać wyłącznie
do sfery regulacji, powinna także obejmować wpływ na kształt sfery realnej3.
Skuteczność i efektywność działań gmin zależy w dużym stopniu od ich możliwości finansowych. Muszą one zatem mieć zasoby finansowe odpowiednie
do skali wykonywanych zadań publicznych. Ponadto przyjmując, że działania
samorządu lokalnego nie powinny być ograniczane tylko do realizacji zadań
1 J. Łukomska, P. Swianiewicz, Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Municipium SA, Warszawa 2015.
2 P. Felis, Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
3 A. Zalewski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, w: Samorząd
terytorialny i gospodarka lokalna, „Monografie i Opracowania SGH” 1994, nr 381, s. 67.
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bezpośrednio związanych z zaspokajaniem potrzeb ludności, uzasadnione
staje się wskazanie na konieczność wyposażenia jednostek lokalnych w takie
narzędzia pobudzające zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, dzięki
którym możliwe będzie rzeczywiste oddziaływanie na otoczenie4. A zatem,
jeśli jednostki samorządu lokalnego mają być traktowane jako podmioty polityki fiskalnej oddziałujące na zjawiska społeczno-gospodarcze, oczywiste jest
delegowanie elementów polityki podatkowej na szczebel lokalny. Opowiadam
się więc za koncepcją, według której zadania realizowane za pośrednictwem
lokalnej polityki podatkowej oznaczają:
• zaspokojenie popytu samorządu lokalnego na środki finansowe, z uwzględnieniem wydajności finansowej podatków lokalnych,
• realizację statutowych zadań organów samorządu lokalnego przy wykorzystaniu zgromadzonych dochodów,
• realizację celów pozafiskalnych samorządu lokalnego za pomocą narzędzi
polityki podatkowej.
Celem opracowania jest włączenie się w nurt dyskusji na temat polityki
podatkowej, uświadomienie naukowcom i samorządowcom wagi tego zagadnienia, co może się stać impulsem do prowadzenia w Polsce pogłębionych studiów lokalnej polityki podatkowej. Podstawę tekstu stanowią: dorobek autora,
studia piśmiennictwa specjalistycznego, którego autorami są badacze głównie
zagraniczni, oraz analiza i interpretacja wyników badań empirycznych poświęconych lokalnej polityce podatkowej.

9.2. Pojęcie i zakres gminnej polityki podatkowej
Opowiadając się za podejściem, w ramach którego samorząd gminny traktowany jest jako podmiot publicznoprawny, który nie może się ograniczać
wyłącznie do sfery użyteczności publicznej, ale powinien także oddziaływać
na działalność podmiotów występujących na jego terenie, trzeba stwierdzić,
że charakterystyczne dla niego powinno być istnienie rzeczywistego partnerstwa jednostek gminnych w procesie stanowienia polityki fiskalnej na szczeblu
4 Zwolennikiem takiego, szerokiego spojrzenia na rolę samorządu terytorialnego jest
także E. Denek. Zob. Podatki w gospodarce samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, w: Finanse, red. B. Pietrzak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005;
Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
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lokalnym. Uwzględniając zatem najbardziej ogólne pojęcie polityki, czyli świadomą, celową działalność w danej dziedzinie, można zdefiniować lokalną politykę podatkową jako: świadome działania podejmowane przez samorząd lokalny,
zmierzające do osiągnięcia założonych celów, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod, które wynikają z przyjętych norm prawnofinansowych.
W moim rozumieniu, treść definicji lokalnej polityki podatkowej obejmuje:
• gminę – jako podmiot stanowiący politykę podatkową,
• stymulowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego – jako podstawowy cel wyznaczony przez podmiot danej polityki,
• wykorzystanie narzędzi stymulowania lokalnego rozwoju – jako podstawowych środków dobranych do realizacji tej polityki,
• ograniczony potencjał w ramach kompetencji gmin w obszarze podatków
lokalnych – jako konieczność uwzględnienia pewnych ram i ograniczeń
wyznaczonych im przez państwo w przepisach prawa.
Należy podkreślić, że zarówno realizacja podstawowych celów podatkowej polityki lokalnej (zaspokojenie popytu samorządowej władzy publicznej
na pieniądz umożliwiające realizowanie funkcji lokalnych władz publicznych),
jak i wykorzystanie jej poszczególnych narzędzi nie należą do zadań łatwych.
Uwzględniając wagę instytucjonalnych podstaw prowadzenia gminnej polityki
podatkowej, należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące warunki:
• właściwie skonstruowany i rozwinięty system (zbiór) podatków lokalnych,
którego logika powinna wynikać ze strategicznego celu realizowanego
przez gminy5,
• skuteczny aparat podatkowy, składający się z jednostek wymierzających
i egzekwujących zobowiązania podatkowe oraz jednostek kontroli podatkowej, którego rolę należy postrzegać w aspekcie nie tylko fiskalnym (nadzór
nad dochodami wpływającymi na rachunki samorządowych władz publicznych), ale również ekonomicznym (skala podmiotów gospodarujących, dla
których obowiązujące podatki stanowią rzeczywisty parametr decyzyjny)
i społecznym (sprawiedliwe rozłożenie ciężarów podatkowych),
• sprawny proces legislacyjny – z jednej strony zapewniający stabilność i trwałość polityki podatkowej, z drugiej zaś w zmieniających się sytuacjach społeczno-gospodarczych reagujący bez opóźnień,

5 W tym wypadku nawiązano do jednej z zasad wywiedzionych z teorii optymalnego
opodatkowania. Zasady te sformułował F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
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• obiektywną konieczność zasilania gmin z budżetu państwa jako wyrównywanie dysproporcji w terytorialnym rozkładzie źródeł dochodów, będącą
konsekwencją zróżnicowania stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
W praktyce gmin mogą występować różne rodzaje polityki podatkowej. Poniżej zaproponowano klasyfikację związaną z zakresem wykorzystania narzędzi
fiskalnych w oddziaływaniu na rozwój społeczno-gospodarczy.
1. Aktywna polityka podatkowa (o nastawieniu fiskalnym6 bądź stymulującym), polegająca na wykorzystywaniu możliwości kompetencyjnych władz
samorządowych w zakresie władztwa podatkowego. Dla kształtowania się
dochodów z poszczególnych podatków lokalnych w wymiarze zarówno
krótko-, jak i długoterminowym istotne znaczenie ma wybór przez władze
gminy właściwej strategii stosowania instrumentów stymulowania rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości. Przyjęcie niskich stawek i stosowanie preferencji finansowych dla przedsiębiorców (polityka stymulująca) powodują
uszczuplenie wpływów do budżetu samorządowego w krótkim okresie.
Decyzje oznaczające korzystne warunki dla lokalnej przedsiębiorczości,
a tym samym okresową rezygnację władz lokalnych z wyższych dochodów,
mogą zachęcić przedsiębiorców do podejmowania i rozwijania działalności. W konsekwencji w dłuższym okresie rezultatem takiej polityki będzie
szansa – w wyniku rozwoju lokalnej bazy podatkowej – zrekompensowania
sobie tych „strat” zwiększonymi wpływami podatkowymi. Z kolei uchwalenie wysokich stawek i minimalne zastosowanie poszczególnych narzędzi
stymulowania lokalnego rozwoju (polityka o nastawieniu fiskalnym) w krótkim okresie mogą spowodować wzrost dochodów podatkowych. Z punktu
rozpatrywanych tu konsekwencji długoterminowych znaczenie ma rodzaj
podatku. Przyjęcie wysokich stawek może doprowadzić w przyszłości do
spadku dochodów, ale tylko z niektórych podatków (głównie obrotowych,
dochodowych i niektórych majątkowych). W wypadku danin od posiadanych nieruchomości, uwzględniając ich specyficzne cechy – trwały związek przestrzenny bazy podatkowej, o takiej korelacji mówić nie możemy.

6 Aktywna polityka podatkowa o nastawieniu fiskalnym w pewnym stopniu przypomina
politykę bierną. Na przykład w podatkach rolnym i leśnym niepodejmowanie żadnych decyzji przez rady gmin w sprawie wysokości cen żyta lub drewna skutkuje przyjęciem maksymalnej stawki na podstawie cen żyta oraz drewna, ustalonych w odpowiednich ustawach
podatkowych. Jeżeli jednak podejmowane są decyzje dotyczące np. różnicowania przedmiotowego stawek, to aktywna polityka podatkowa, w zależności od skali podejmowanych
decyzji, przynosi określone efekty finansowe.
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2. Bierna polityka podatkowa, oznaczająca jej ograniczenie do wyłącznego
stosowania rozwiązań określonych przez ustawodawcę. W tym wypadku
mimo zapewnienia ekonomicznych podstaw do samodzielnego działania,
w granicach wyznaczonych przepisami prawa, gminy świadomie rezygnują z przewidzianych dla nich kompetencji. W efekcie nie mają realnego
wpływu na poziom dochodów z tytułu podatków lokalnych (ustanawiane
stawki na poziomie określonym przez ustawodawcę, korzystanie z preferencji podatkowych przez podatników tylko na mocy ustawy).

9.3. Czynniki kształtujące gminną politykę podatkową
Na procesy związane z prowadzeniem lokalnej polityki podatkowej wpływa
wiele różnorodnych czynników. Czynniki wpływające na wybór gminnej polityki
podatkowej i decyzje związane z jej kształtowaniem można podzielić na dwie
główne grupy: czynniki zewnętrzne i wewnętrzne7 (rysunek 1).
Rysunek 1. Klasyfikacja czynników kształtujących lokalną politykę podatkową
Determinanty polityki
podatkowej gmin

Zewnętrzne

Prawne

Wewnętrzne

Pozaprawne
Potencjał
gminy

Kreatywność
władz

Cechy
społeczne
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Do grupy czynników zewnętrznych zaliczono wszystkie czynniki kształtujące politykę
podatkową, na które gmina nie ma wpływu. Są to więc czynniki całkowicie niezależne od
działań władz gminnych, kreowane przez otoczenie zewnętrzne. Czynnikami wewnętrznymi
zaś (powstającymi na obszarze działania) są takie, których wpływ na politykę podatkową
zależy bezpośrednio lub pośrednio od samej gminy.
7
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Do czynników zewnętrznych, prawnie regulujących lokalną politykę
podatkową, należy zaliczyć postanowienia wszelkich aktów prawnych będących konsekwencją przyjętego federalizmu fiskalnego8. Kiedy rozpatruje się
sukcesję władztwa podatkowego na rzecz niższych szczebli władzy, niebagatelne znaczenie ma przejrzystość reguł w zakresie ustawodawstwa podatkowego dotyczącego dochodów samorządowych. Decentralizacji zadań powinna
towarzyszyć decentralizacja dochodów. Tymczasem w rozwiązaniach prawnych, w których ustawodawca uregulował funkcjonowanie danin publicznych – z pewnymi wyjątkami – trudno dopatrzyć się jednak znaczącej roli
organów gminnych w kształtowaniu ich konstrukcji. Należy również dostrzec
wynikające z Konstytucji oraz określonych ustaw9 relacje zachodzące pomiędzy budżetami samorządu terytorialnego a budżetem centralnym (związek
między podatkami państwowymi i lokalnymi). Należy przy tym zauważyć, że
w warunkach kryzysu finansów publicznych powiązania finansowe budżetów
państwa i samorządu nabierają szczególnego znaczenia. W takich sytuacjach,
poprzez mechanizmy transmisji skutków kryzysu finansowego budżetu państwa do finansów JST, w sposób negatywny oddziałuje się na stan finansów
lokalnych, a przez to na całość zachodzących na szczeblu lokalnym procesów
społeczno-gospodarczych.
Do czynników prawnych wpływających na różnicowanie stosowanej polityki podatkowej należą także czynniki o charakterze instytucjonalnym. Bardzo
ważny jest status administracyjny gminy (gmina miejska, wiejska lub miejsko-wiejska) i związana z tym jej funkcja w systemie osadniczym (w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ładu przestrzennego i ekologicznego).
Oprócz regulacji prawnych wśród czynników zewnętrznych można wymienić również omówione niżej czynniki pozaprawne.
• Czynniki geograficzno-środowiskowe. Rozmieszczenie jednostek osadniczych w przestrzeni jest elementem stałym. Faktem jest, że obszary w Polsce
8 Federalizm fiskalny przyjęto w znaczeniu uproszczonym, oznaczającym podział zadań
ekonomicznych między rząd centralny a władze lokalne. W ramach federalizmu fiskalnego
przyjmuje się m.in., że obciążenia fiskalne konieczne do dostarczenia dóbr publicznych
powinny być jak najściślej związane z terytorialnym zasięgiem tych dóbr. Kluczowe kwestie
związane z federalizmem fiskalnym zostały zaprezentowane w książce Federalizm fiskalny
w teorii i praktyce, red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2009.
9 Są to przede wszystkim ustawy określające zasady przekazywania transferów finansowych z zasobów budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego
poszczególnych szczebli oraz ustawa określająca system dochodów jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce.
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są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem posiadanych zasobów
naturalnych, rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i możliwości wprowadzania zmian. Należy wskazać również na aspekt stanu środowiska
naturalnego (wydajność energetyczna, zanieczyszczenie, skażenie, hałas).
Działalność gmin narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia spowodowane czynnikami naturalnymi (katastrofy, klęski żywiołowe).
• Czynniki demograficzno-społeczne. Struktura wiekowa mieszkańców
wpływa na zakres zadań własnych gmin dotyczących w szczególności:
oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zmiany ludnościowe stanowią istotne uwarunkowania dla lokalnej i regionalnej polityki przestrzennej.
Społeczeństwo oczekuje od władzy samorządowej aktywności w określonych obszarach (gospodarczych, socjalno-bytowych, infrastrukturalnych,
edukacyjnych, związanych z ochroną środowiska).
• Czynniki ekonomiczne, takie jak: ogólny poziom rozwoju gospodarczego
kraju, struktura gospodarki narodowej, poziom zaawansowania technologicznego, poziom inflacji.
• Czynniki organizacyjno-polityczne, czyli koncepcja roli państwa i samorządu terytorialnego w społeczeństwie i gospodarce, określenie roli samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie, zakres zadań jednostek
samorządu terytorialnego oraz formy organizacyjno-prawne ich realizacji,
przyjęty podział odpowiedzialności między władzę państwową a lokalną
w zakresie zadań publicznych, decyzje w zakresie wykorzystania środków
publicznych, a także presja polityczna i lobbing.
Wśród czynników wewnętrznych na szczególną uwagę zasługuje określonego
rodzaju potencjał, którym dysponuje dana jednostka lokalna. Potencjał gmin
stanowi złożoną kategorię o charakterze agregatowym, która dotyczy głównie:
zasobów naturalnych, odziedziczonego bogactwa uprzedmiotowionego w istniejącej infrastrukturze, zasobów ludzkich, kapitałowych oraz technologicznych. Podstawą ujęcia potencjału gminy w grupie czynników wewnętrznych
jest uwzględnienie dynamicznego charakteru tej kategorii. Potencjał samorządu
terytorialnego, odzwierciedlający różne ilościowe i jakościowe wyznaczniki
jego możliwości zapewniania lokalnych dóbr publicznych, nigdy nie będzie
kategorią stałą i niezmienną.
Decydujące znaczenie ma również kreatywność samorządu gminnego
(władzy i administracji samorządowej). Władza lokalna, ponieważ dysponuje
uprawnieniami władczymi w zakresie kierunków rozwoju, kształtu planów
przestrzennego zagospodarowania terenów oraz zakresu preferencji stosowanych w realizowanej polityce inwestycyjno-rozwojowej, jest elementem
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sterującym, podejmującym działania w taki sposób, aby były one korzystne
dla całego lokalnego systemu społeczno-gospodarczego. Władze lokalne więc,
pełniąc funkcje regulacyjne i stymulujące, powinny mieć na uwadze określone
rodzaje postępowania zorientowanego na10:
• zapewnienie względnej równowagi pomiędzy potrzebami i preferencjami
społecznymi, funkcjami oraz zagospodarowaniem przestrzeni,
• eliminowanie lub łagodzenie występujących sprzeczności i konfliktów
pomiędzy podmiotami gospodarującymi funkcjonującymi na terenie gminy,
• optymalne wykorzystanie zasobów własnych gminy (ludzkich, finansowych, infrastrukturalnych, przestrzennych i ekologicznych), które determinują poziom atrakcyjności lokalizacyjnej gminy dla ludności i podmiotów
gospodarczych,
• stałe monitorowanie otoczenia gminy, poszukiwanie w nim szans (sposobności) i unikanie zagrożeń (barier) dla rozwoju gminy.
Oprócz potencjału gminy i kreatywności jej władz należy zwrócić uwagę
na cechy społeczne jej mieszkańców. Warto zaznaczyć, że jednoznaczne sklasyfikowanie tego niefinansowego czynnika nie jest możliwe. Stąd aspekty społeczne uwzględniono zarówno w grupie czynników zewnętrznych, jak i w grupie
czynników wewnętrznych. Stosunek społeczeństwa do roli samorządu terytorialnego w Polsce wynika z braku tradycji społeczeństwa obywatelskiego. Z problemem tym wiąże się kwestia poczucia braku realnego wpływu społeczności
lokalnej na podejmowane decyzje związane z wyborem zadań i sposobem ich
realizacji. Należy więc zachęcać obywateli do angażowania się w sferę życia
publicznego na szczeblu lokalnym (wzmocnienie prospołecznych postaw mieszkańców). Społeczność lokalna musi zrozumieć, że stanowi wspólnotę mogącą
samodzielnie zarządzać własnymi sprawami lokalnymi. Ostatecznym efektem powinna być zmiana filozofii podejścia do podatków, tworząca podstawy
do zaakceptowania – zwłaszcza na szczeblu lokalnym – idei ekwiwalentnej
wymiany pomiędzy państwem a podatnikiem, czyli podatku ekwiwalentnego.
Przedstawione wyżej czynniki należy traktować jako wartości zmienne,
których wpływ na politykę podatkową poszczególnych gmin jest zróżnicowany.

10 M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie
gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 69–70.
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9.4. Koncepcje teoretyczne i badania lokalnej
polityki podatkowej
W literaturze przedmiotu wskazuje się omówione niżej koncepcje teoretyczne wyjaśniające zróżnicowanie polityki podatkowej władz samorządowych11.
• Konkurencja podatkowa12, czyli sytuacja, w której polityka podatkowa
w danej gminie jest zmieniana w reakcji na politykę stosowaną w gminach
sąsiednich lub w gminach postrzeganych jako główni „konkurenci”. Głównymi motywami podejmowanych działań (np. ustalania stawek podatków
lokalnych na poziomie konkurencyjnym wobec innych gmin; przyznawania
ulg lub zwolnień podatkowych; prowadzenia poufnych negocjacji z konkretnymi podatnikami, na których przyciągnięciu, utrzymaniu lub też poparciu
politycznym gminie zależy) są konkurowanie o mobilną bazę podatkową
oraz utrzymanie lub zwiększenie kapitału politycznego.
• Koncepcja przeciętnego wyborcy13 – zgodnie z tą teorią lokalni politycy
nie tyle próbują wprowadzić w życie wyznawane idee, ile, walcząc o głosy
wyborców, starają się dopasować podejmowane decyzje do poglądów
mieszkańców.
• Podatki a cykl polityczny14 – decyzje wyborcze są silnie uzależnione od
percepcji sytuacji gospodarczej. Wyborcy najczęściej nie biorą pod uwagę
średnich wskaźników z całego okresu kadencji, ale koncentrują się na najświeższych odczuciach. Dlatego też często w latach wyborczych władze
samorządowe starają się zwiększać poziom wydatków budżetowych oraz
unikają podnoszenia podatków i opłat lokalnych.
• Model partyjny15 (to ideologia wyznawana przez polityków, a znajdująca
wyraz w „kolorze” reprezentowanej partii politycznej) i model środowiskowy16
(środowisko społeczno-ekonomiczne, w którym działa władza lokalna).
Na podstawie: J. Łukomska, P. Swianiewicz, Polityka podatkowa…, op.cit., s. 15–26.
C. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, “The Journal of Political Economy”
1956, Vol. 64, No. 5; T. Goodspeed, Tax Competition, Benefit Taxes and Fiscal Federalizm,
“National Tax Journal” 1998, Vol. 51, No. 3.
13 A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harpern & Row, New York 1957.
14 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “The Review of Economic Studies” 1975,
Vol. 42, No. 2; P. E. Mouritzen, The Local Political Studies, “Scandinavian Political Studies”
1989, Bind 12 (New Series).
15 L. J. Sharpe, K. Newton, Does Politics Matter? The Determinants of Public Policy,
Oxford University Press, New York 1984.
16 R. C. Fried, Comparative Urban Performance, European Urban Research Working
Papers 1972, No. 1, University of California.
11
12
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Spośród wymienionych koncepcji najczęściej w europejskich badaniach
empirycznych testowana jest lokalna konkurencja podatkowa jako determinanta potencjalnego wpływu na mobilność podmiotów gospodarczych. Najważniejsze konkluzje można podsumować następująco17:
• intensywność konkurencji podatkowej zależy od rodzaju podatków; podatek
od nieruchomości jest mniej podatny na konkurencję niż podatki dochodowe;
• lokalna polityka w zakresie podatku od nieruchomości mieszkalnych na ogół
naśladuje działania stosowane w sąsiednich gminach;
• gminy, obniżając stawki w ramach konkurencji podatkowej, nie maksymalizują swoich dochodów; dotyczy to zwłaszcza perspektywy krótkoi średniookresowej;
• stawki podatkowe w poszczególnych jednostkach samorządowych wykazują tendencję do konwergencji; ogólna tendencja wskazuje na stopniowy
wzrost; w bogatszych jednostkach samorządowych są one zazwyczaj niższe, ale należy dodać, że mniejsze jednostki są bardziej skłonne obniżyć
stawki podatku, żeby uniknąć zmniejszenia bazy podatkowej;
• narzędzia selektywnego oddziaływania (ulgi i zwolnienia podatkowe) najczęściej są stosowane w stosunku do sektorów odznaczających się najwyższą mobilnością bazy podatkowej;
• współpraca międzygminna sprzyja redukcji zjawiska konkurencji podatkowej;
• funkcjonowanie systemów wyrównawczych (pionowych, poziomych) przyczynia się do znacznego zmniejszenia konkurencji podatkowej.
W Polsce, jak podkreślano, takie badania są niewystarczające. Brakuje
szczegółowych studiów lokalnej polityki podatkowej, co może wynikać z ograniczonego wymiaru lokalnej polityki podatkowej. W przywoływanej już pracy
J. Łukomska i P. Swianiewicz podjęli próbę dokładnego rozpoznania motywów i zachowań władz samorządowych w odniesieniu do podatków lokalnych,
nawiązując tym samym do wskazanych koncepcji teoretycznych stosowanych
w badaniach prowadzonych w innych krajach18. Badaczom udało się potwierdzić m.in. to, że: zagadnienia dotyczące podatków lokalnych są marginalnym
tematem debat politycznych w gminach; najważniejsze decyzje o polityce
podatkowej zależą przede wszystkim od burmistrza (wójta) oraz skarbnika;
17 Szczegółowy przegląd zagranicznych wyników badań koncepcji lokalnej polityki
podatkowej J. Łukomska i P. Swianiewicz przedstawili na podstawie: H. Blöchliger, J. Pinero-Campos, Tax Competition Between Sub-Central Governments, OECD Working Papers on
Fiscal Federalism 2011, No. 13, OECD Publishing; H. Blöchliger, Fiscal Federalizm 2014.
Making Decentralization Work, OECD 2013, w: Polityka podatkowa…, op.cit., s. 27–29.
18 J. Łukomska, P. Swianiewicz, Polityka podatkowa…, op.cit., s. 157–166.
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aktywność radnych w polityce podatkowej jest zwykle związana ze stawianiem siebie w pozycji reprezentantów wyborców; polityka podatkowa gmin
jest silnie zróżnicowana, uzależniona od wielkości gminy, jej położenia w stosunku do największych aglomeracji, charakterystyki społeczno-gospodarczej
oraz poziomu rozwoju regionu; w lokalnej polityce podatkowej dostrzegalne
są przejawy konkurencji podatkowej; obniżenie stawek powoduje spadek wpływów budżetowych; większość polityków i pracowników samorządowych nie
ma rozbudowanych propozycji zmian systemu podatków lokalnych. Autorom
nie udało się natomiast potwierdzić przydatności teoretycznej koncepcji cyklu
wyborczego w polityce podatkowej (weryfikacja negatywna) oraz faktu, że
konkurencja jest częstsza w wypadku podatków odznaczających się znaczną
mobilnością bazy podatkowej, a także raczej podatków nakładanych na przedsiębiorstwa niż na przeciętnych mieszkańców (weryfikacja negatywna).
Z kolei, w drugiej wskazanej monografii, autor dążył przede wszystkim
do weryfikacji podstawowej hipotezy badawczej, według której przy obecnie
obowiązującej konstrukcji podatków od majątku nieruchomego swoboda prowadzenia przez gminy lokalnej polityki podatkowej jest ograniczona19. Z najnowszych badań polskich ekonomistów odnotujmy m.in. temat rozpoznania
zróżnicowania fiskalnych skutków decyzji z zakresu władztwa podatkowego
z punktu widzenia niektórych kryteriów (rodzaj podatku lokalnego, rodzaj gminy,
ich położenie geograficzne)20; problem przydatności koncepcji konkurencji
podatkowej do analizy lokalnej polityki podatkowej w Polsce21, próby ustalenia
związku między obniżaniem stawek oraz wielkością dochodów budżetowych
w podatku od nieruchomości22 oraz w podatku od środków transportowych23.

P. Felis, Podatki od nieruchomości…, op.cit.
J. Dziuba, Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu
terytorialnego, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H OECONOMIA,
Vol. 50, No. 1, Lublin 2016.
21 P. Swianiewicz, J. Łukomska, Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 2 (64), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
UW (EUROREG).
22 P. Felis, H. Rosłaniec, Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce
podatkowej miast Unii Metropolii Polskich, „Gospodarka Narodowa” 2017, nr 2, Kolegium
Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie.
23 P. Felis, H. Rosłaniec, Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej gmin
w Polsce w zakresie podatku od środków transportowych, „Studia Regionalne i Lokalne”
2017, nr 2 (68), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG);
P. Felis, H. Rosłaniec, The Application of Tax on Means of Transport in Local Tax Policy in
Poland. Evidence of City Counties, “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. X,
Issue 28 (June 2017), Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance.
19
20
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9.5. Podsumowanie
W opracowaniu dokonano ogólnego przeglądu zagadnień dotyczących lokalnej polityki podatkowej. Na potrzeby tekstu rozumiana jest ona jako składnik
polityki finansowej samorządu lokalnego, obejmujący ustalanie celów oraz
metod i sposobów osiągania tych celów w obszarze gromadzenia dochodów
publicznych. Próba usystematyzowania determinant lokalnej polityki podatkowej miała na celu przybliżenie czynników, na które rada gminy ma wpływ,
i tych, na które wpływu nie ma. Złożoność problematyki czynników kształtujących lokalną politykę podatkową nie pozwala jednak, przynajmniej na tym
poziomie analiz, jednoznacznie stwierdzić, które z nich mają kluczowe znaczenie. Ich znajomość może natomiast stanowić punkt wyjścia do dalszych
pogłębionych badań. Dlatego też przybliżono koncepcje teoretyczne stosowane
w badaniach prowadzonych w innych krajach, do których powinni nawiązywać w swoich studiach i polscy ekonomiści. Dzięki takim badaniom zwiększą
się bowiem szanse na zrozumienie poglądów, motywów i działań władz lokalnych w odniesieniu do podatków lokalnych.
Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce powinna więc wzbudzać zdecydowanie większe zainteresowanie badaczy finansów jednostek samorządu
terytorialnego, dzięki czemu będzie częściej obecna w literaturze naukowej
i debatach publicznych. Problematyka lokalnej polityki podatkowej i związanego z nią, a nieporuszonego tu, zakresu władztwa podatkowego, powinny
być rozpatrywane kompleksowo i z różnych punktów widzenia. Konieczność
decentralizacji wydaje się oczywista, jednak proces decentralizacji – jeśli
ma być faktyczny – musi się wiązać z rozdzieleniem nie tylko kompetencji
i obowiązków na odpowiednich poziomach władzy, ale także instrumentów
finansowych. Nie można jednak pomijać faktu, że dokonanie uniwersalnego
podziału zadań między państwo i jednostki samorządu terytorialnego nie jest
takie oczywiste. Nie udało się bowiem dotychczas ustalić precyzyjnie takiego
stopnia decentralizacji finansów publicznych, który pozwoliłby na określenie
optymalnego zakresu funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej finansów publicznych. Rozszerzenie władztwa podatkowego gmin należy jednak uznać za fundament ich stabilizacji finansowej. W zakresie podatków lokalnych pożądane
byłoby ustalenie elementów składających się na władztwo podatkowe oraz
zdiagnozowanie najważniejszych konsekwencji decentralizacji tak określonego
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władztwa podatkowego. Wielopłaszczyznowe badania podatków lokalnych24
przybliżą nas do określenia normatywnego modelu systemu (zbioru) podatków
lokalnych, niezmiernie ważnego dla polityki lokalnej oraz lokalnego rozwoju
społeczno-gospodarczego.
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10. Interesariusze rozwoju autonomicznych
systemów transportowych

10.1. Wprowadzenie
Pojęcie interesariuszy (stakeholders) wprowadzone zostało do teorii i praktyki
zarządzania w latach 80. XX wieku. Koncepcja interesariuszy traktuje zarządzanie jako wypadkową aspiracji, celów i działań różnych grup interesów, co
jest zgodne z obserwacjami i doświadczeniami praktycznymi. Ma to szczególne
znaczenie w zarządzaniu projektami, programami, we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii.
Interesującym obszarem zastosowania nowych technologii o potencjalnie
dużym wpływie na zachowania interesariuszy są autonomiczne systemy transportowe, pociągające za sobą rozwój fizycznego i cyfrowego środowiska, zaangażowanie i edukację użytkowników, nowe rozwiązania techniczne i związane
z nimi konstrukcje pojazdów oraz zakwestionowanie wielu dotychczasowych
aspektów dotyczących funkcjonowania współczesnych społeczeństw, poczynając od wzorców kulturowych zachowań kierowców i pasażerów aż po redefiniowanie pojęcia własności pojazdów. Jest to nowy kierunek badań, podjęty
w Kolegium Zarządzania i Finansów, który łączy różne dyscypliny naukowe,
takie jak zarządzanie i ekonomika transportu.
Analizie poddano interesariuszy procesu rozwoju autonomicznych systemów w transporcie drogowym, czyli zidentyfikowano i rozpoznano kluczowe
podmioty mające wpływ na dalszy proces rozwoju autonomicznych systemów
transportowych oraz tych, którzy zostaną nim dotknięci w największym stopniu. Dokonana próba klasyfikacji interesariuszy z punktu widzenia wybranych kryteriów pozwala sformułować zalecenia na przyszłość dla głównych
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uczestników procesu automatyzacji transportu drogowego oraz interesariuszy
potencjalnie najbardziej poszkodowanych w tym procesie.

10.2. Analiza interesariuszy
Celem analizy interesariuszy jest określenie rzeczywistego, a nie formalnego układu władzy związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektem
lub procesem. Definiując interesariuszy można określić ich jako osoby, grupy
osób i instytucje, których interesy związane są z przedmiotem zarządzania ze
względu na możliwość oddziaływania na przebieg i skutki zarządzania lub/i ze
względu na podleganie oddziaływaniu zarządzania lub jego skutkom.
Analiza interesariuszy obejmuje zazwyczaj trzy etapy postępowania:
• identyfikację interesariuszy,
• ich charakterystykę,
• określenie znaczenia poszczególnych interesariuszy.
Analiza rozpoczyna się od zidentyfikowania interesariuszy, czyli wskazania
różniących się od siebie, w miarę homogenicznych osób, grup i/lub instytucji:
• na które projekt/proces może mieć wpływ,
• które mogą wpłynąć na projekt/proces,
• które mogą być pomocne, mogą się stać partnerami w projekcie/procesie,
nawet jeśli projekt/proces może być realizowany bez ich udziału,
• które mogą się stać stroną konfliktową w projekcie, mogą odebrać projekt
jako zagrożenie dla swoich interesów lub status quo,
• które i tak zostaną zaangażowane w projekt/proces1.
Identyfikacja interesariuszy polega na sporządzeniu listy możliwych interesariuszy badanego przedsiębiorstwa lub projektu. Dokonywane jest to metodą
zbierania i opracowywania poglądów, analizy dokumentacyjnej, analizy ról itd.
Na etapie identyfikacji nie należy dokonywać selekcji interesariuszy ze względu
na ich znaczenie. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiste znaczenie poszczególnych interesariuszy nie jest jeszcze w tej fazie badań rozpoznane; po drugie zaś
dlatego, że znaczenie poszczególnych interesariuszy może podlegać zmianie
w ten sposób, że interesariusze mało znaczący w danej chwili mogą nabrać
znaczenia w przyszłości.

1

Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s. 66.
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Charakterystyka interesariuszy obejmuje2:
• opis jakościowy i ilościowy interesariuszy,
• opis ich roszczeń (interesów),
• określenie podstaw egzekucji tych roszczeń (interesów),
• określenie poszczególnych strategii egzekucji roszczeń (interesów).
Egzekucja roszczeń (interesów) poszczególnych interesariuszy może opierać się na różnych podstawach.
Po pierwsze, może to być podstawa formalna, tzn. zagwarantowana prawnie (prawem zewnętrznym lub wewnętrznym) konieczność uzgadniania działań z daną grupą interesów. Przykładem takiej podstawy roszczeń może być
obowiązek zawiadomienia organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych i respektowania związanych z tym działań przewidzianych
w Kodeksie pracy oraz obowiązek uzyskania zgody akcjonariuszy na zmianę
przedmiotu działania przedsiębiorstwa, emisję akcji itd.
Po drugie, może to być podstawa sankcyjna, tzn. możliwość podjęcia przez
daną grupę interesów sankcji w wypadku nieuwzględniania jej interesów. Przykładem takiej podstawy roszczeń mogą być możliwości: podjęcia strajku przez
pracowników przedsiębiorstwa, odwołania zarządu przedsiębiorstwa przez
jego akcjonariuszy/udziałowców, zwolnienia pracowników przez kierownika
projektu, cofnięcia koncesji.
Po trzecie, może to być podstawa substytucyjna, tzn. możliwość zerwania związków danej grupy interesów z aktualnym partnerem i zastąpienia ich
związkami z innym partnerem. Przykładem takiej podstawy roszczeń mogą być
możliwości: wycofania przez odbiorcę produktów przedsiębiorstwa zamówienia i złożenie go u innego przedsiębiorstwa, przejścia specjalistów do pracy
w innym, konkurencyjnym przedsiębiorstwie, rezygnacji z dotychczasowego
podwykonawcy projektu i zastąpienia go innym.
Po czwarte wreszcie, możemy mieć do czynienia z koalicyjną podstawą
egzekucji roszczeń, tzn. zdolnością interesariuszy do tworzenia koalicji kilku
grup interesów dla realizacji wspólnych celów. Przykładem takiej podstawy
może być działalność władz państwowych lub lokalnych organizująca interesariuszy w celu sanacji przedsiębiorstwa, działalność mediów zmierzająca do
przestrzegania przez przedsiębiorstwo ochrony środowiska, tworzenie konsorcjów dla realizacji wspólnych projektów itd.

Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta, Bizarre, Warszawa 2009,
s. 373.
2
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Dla egzekucji swoich roszczeń (interesów) poszczególni interesariusze
mogą stosować różne strategie. Powinny one być rozpoznane w trakcie analizy. Najbardziej korzystną dla przedsiębiorstwa jest strategia wewnętrznych
negocjacji w gronie zainteresowanych interesariuszy. Jeśli strategia taka nie
jest możliwa lub nie jest akceptowana przez akcjonariuszy, podejmowane mogą
być strategie oddziaływania zewnętrznego, takie jak: organizowanie oddziaływania politycznego, publicznego lub społecznego (opinii publicznej), mobilizowanie sił rynkowych.
W rezultacie dokonanej charakterystyki interesariuszy przedsiębiorstwa,
projektu lub procesu dokonać można oceny znaczenia poszczególnych interesariuszy. Ocena polega na wyodrębnieniu trzech grup interesariuszy:
• strategicznych (najważniejszych),
• ważnych,
• pozostałych.
Ocena może być dokonywana według różnych kryteriów. Można zastosować
ocenę portfelową w powiązaniu ze schematami oceny. Znaczenie poszczególnych interesariuszy określane jest każdorazowo dla konkretnej sytuacji. Wyniki
tych ocen mogą się różnić między sobą w istotny sposób.
Wnioski płynące z analizy interesariuszy stanowić mogą i powinny podstawę
analizy możliwości realizacyjnych zarówno bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też złożonych przedsięwzięć i procesów. Analiza możliwości
realizacyjnych polega na określeniu przewidywanych reakcji interesariuszy
wobec podejmowanych działań, zarówno pozytywnych, jak też negatywnych.

10.3. Perspektywa upowszechnienia technologii
pojazdów autonomicznych
Autonomiczny system transportowy (autonomous transport system) może być
zdefiniowany jako system, w którym kierujący środkiem transportu – samolotem, pojazdem szynowym, statkiem, autobusem czy samochodem – jest zastępowany przez zaawansowany technologicznie układ sterujący, składający
się z oprogramowania, komputerów, czujników, urządzeń komunikacyjnych
znajdujących się w samym pojeździe, jak również w infrastrukturze, z której
pojazd korzysta; umożliwiający bezpieczne i efektywne poruszanie się pojazdów do wyznaczonego celu. Szczególnie dynamiczny rozwój tych systemów
można zaobserwować w transporcie drogowym. Początkowo trudno było sobie
wyobrazić samochody bez kierowcy, ale kilkadziesiąt lat postępu technicznego
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zrobiło swoje i obecnie firmy z różnych branż współpracują nad urzeczywistnieniem tej idei. W raporcie BI Intelligence3, który wydaje się bardzo optymistyczny, szacuje się, że 10 mln samojezdnych samochodów wyjedzie na drogi
w 2020 roku. Według prognoz IHS sprzedaż pojazdów tego typu osiągnie
poziom 21 mln sztuk do roku 20354.
Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (Society of Automotive Engineers,
SAE) wyróżnia pięć poziomów automatyzacji pojazdów (rysunek 1). Na poziomach 1 i 2 pojazdem wciąż kieruje człowiek, a pomagają mu takie rozwiązania, jak adaptacyjny tempomat, czułe hamowanie i asystent parkowania. Na
poziomie 3 samochód jedzie na „autopilocie”, ale człowiek może przejąć stery
w razie konieczności. Poziom 4 wymaga od kierowcy jeszcze mniej, umożliwiając mu nawet ucięcie sobie drzemki, natomiast na poziomie 5, na którym
samochód jest w pełni zautomatyzowany, w pojeździe może nawet nie być
fotela kierowcy ani przyrządów sterowania.
Autonomiczny pojazd jest wyposażony w czujniki, takie jak kamery, lidary
i radary, które w sobie właściwy sposób odczytują informacje o otoczeniu wokół
pojazdu5. Na przykład kamery mogą dostrzec człowieka, ale głębię wykrywa
radar, który rozpoznaje różnicę między prawdziwym człowiekiem a np. ludzką
sylwetką wykonaną z kartonu. Wszystkie urządzenia w systemie muszą ze sobą
współpracować. Konstruktorzy starają się sporządzić listę wszystkich możliwych przedmiotów istniejących w świecie rzeczywistym, zwłaszcza w rozwiniętych aglomeracjach miejskich, w których mogą występować dziesiątki
unikatowych obiektów do rozpoznania. Samochód musi być w stanie precyzyjnie zidentyfikować każdy z nich. Po przechwyceniu przez czujniki dużych
zbiorów danych analitycy mogą je wszystkie analizować i opracowywać modele
uczenia maszynowego, które pozwolą autonomicznym pojazdom „uczyć się”
i – przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa i własnego przeszkolenia – odgadywać, co widzą. Realizacja wizji autonomicznych samochodów
wymaga więc analizowania ogromnej ilości danych w tempie kilku terabajtów na godzinę. To zbyt dużo, aby dane można było wysłać do chmury, dlatego
samochody trzeba wyposażyć w superszybkie komputery do przetwarzania
danych w czasie rzeczywistym. Perspektywę upowszechniania technologii
3 10 million self-driving cars will be on the road by 2020, BI Intelligence, BI Intelligence,
Jun. 15, 2016, http://www.businessinsider.com/report-10‑million-self-driving-cars-will-be-on-the-road-by-2020–2015-5-6? IR=T, dostęp 31.03.2017.
4 K. Korosec, Autonomous Car Sales will Hit 21 Million by 2035, Fortune Tech, Jun. 07,
2016, http://fortune.com/2016/06/07/autonomous-car-sales-ihs/, dostęp 31.03.2017.
5 D. M. Landau, Na drodze do pojazdów autonomicznych, „Innowacje Techniczne”,
24.08.2016, https://iq.intel.pl/na-drodze-pojazdow-autonomicznych/, dostęp 31.03.2017.
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pojazdów autonomicznych uwzględniającą powyższe wyzwania przedstawiono
na rysunku 2. Więcej informacji na temat wizji i scenariuszy rozwoju autonomicznych systemów transportowych znalazło się w monografii E-mobilność:
wizje i scenariusze rozwoju6.
Rysunek 1. Stopnie automatyzacji pojazdów

Źródło: Connected and Autonomous Vehicles – The UK Economic Opportunity, KPMG and SMMT,
March 2015, s. 6.

6 B. Grucza, Wizje i scenariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych,
w: E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud,
Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017.

10. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych

163

Rysunek 2. Perspektywa upowszechnienia technologii pojazdów autonomicznych

Źródło: Connected and Autonomous Vehicles – The UK Economic Opportunity, KPMG and SMMT,
March 2015, s. 7.

10.4. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów
w transporcie drogowym
Branża motoryzacyjna zawsze charakteryzowała się bardzo dużą liczbą
podmiotów w łańcuchach dostaw oraz różnorodnością relacji z otoczeniem.
W wypadku systemów autonomicznych pojazdów sieć powiązań biznesowych
zwiększa się o wiele nowych podmiotów. Do grona tego należy zaliczyć dostawców nowych technologii komponentów i podzespołów, takich jak: elementy automatyki i robotyki, czujniki ruchu, obrazu, radary, lidary, urządzenia wymiany
danych, urządzenia wskazujące i prezentujące, oraz dostawców nowej technologii oprogramowania – systemów operacyjnych dla autonomicznych pojazdów,
wymiany danych V2 V (Vehicle-to-Vehicle), V2X (Vehicle-to-Everything), mapowania przestrzeni (rozpoznawanie obiektów, nawigacyjne, mapy cyfrowe),
projektowania, systemów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Sieć
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interesariuszy rozszerzyła się również o dostawców usług informatycznych,
w tym platform autonomicznych i platform deweloperskich dla rozwoju pojazdów autonomicznych, rozwiązań chmurowych w zakresie analizy i przetwarzania danych, a także usług telekomunikacyjnych w zakresie transferu dużej
ilości danych, telemetrii, komunikacji zdalnej.
Jednocześnie zmienia się rola pozostałych usługodawców jak firmy ubezpieczeniowe, zarządcy infrastruktury, w tym parkingów. Nowe wyzwania stają
się udziałem producentów i dystrybutorów paliw płynnych, zarządców sieci
elektroenergetycznych i punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Prawdopodobna zmiana modeli biznesowych dotyczy hoteli, moteli, restauracji
obsługujących kierowców i pasażerów samochodów. Pojawiają się zupełnie
nowi interesariusze w branży jak dostawcy inforozrywki, gdzie obok mediów
elektronicznych i serwisów informacyjnych występują dystrybutorzy filmów
i muzyki oraz media społecznościowe. Zmienia się również struktura odbiorców – poza klientami indywidualnymi wśród odbiorców instytucjonalnych
zyskują znaczenie zarządzający flotami pojazdów, wypożyczalnie car-sharing,
operatorzy intermodalni. Zadania związane z nieuniknionym rozwojem autonomicznych systemów transportowych staną się udziałem prawodawców
i regulatorów szczebla międzynarodowego oraz krajowego, a także polityków
i instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych. Pośrednio interesariuszami tego procesu staną się również przewoźnicy innych gałęzi transportu
(głównie kolejowi i lotniczy), podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem
pojazdów czy obrotem używanymi częściami samochodowymi.
W rezultacie dokonanej identyfikacji interesariuszy można ocenić znaczenie poszczególnych interesariuszy w procesie rozwoju autonomicznych systemów transportowych, wyodrębniając trzy ich grupy:
• strategicznych interesariuszy,
• ważnych interesariuszy,
• pozostałych interesariuszy.
Linia podziału pomiędzy powyższymi kategoriami interesariuszy nie jest
ostra. Można przyjąć, że w gronie podmiotów strategicznych znajdą się interesariusze o tak silnej pozycji, iż samodzielnie mogą oni istotnie wpłynąć
na kierunek i kształt danego procesu i bez nich proces ten nie może się udać.
W grupie interesariuszy ważnych identyfikuje się podmioty, które samodzielnie
nie są w stanie zrealizować ani zablokować procesu, ale mogą zmienić jego
przebieg. Wśród interesariuszy pozostałych znajdą się podmioty mniej istotne
z punktu widzenia oddziaływania na proces, ale wymagające co najmniej stałego monitorowania – w gronie tym może pojawić się bowiem interesariusz,
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który na skutek zachodzących zmian znajdzie się wkrótce w grupie interesariuszy strategicznych lub ważnych.
W toku analizy procesu rozwoju autonomicznych systemów w transporcie
drogowym zidentyfikowano podmioty przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Identyfikacja interesariuszy procesu rozwoju autonomicznych systemów
w transporcie drogowym
Strategiczni

Ważni

Pozostali

Producenci samochodów (OEM)
Producenci akumulatorów
Producenci oprogramowania
(samochód)
Producenci oprogramowania
(infrastruktura drogowa)
Producenci hardware
(infrastruktura drogowa)
Producenci inforozrywki
Operatorzy telekomunikacyjni
Dotychczasowi dostawcy
producentów
Dostawcy silników spalinowych
Dostawcy silników
elektrycznych
Dostawcy energii elektrycznej
Dostawcy usług
teleinformatycznych
Zawodowi kierowcy
Samorządy lokalne
Zarządy transportu miejskiego
Regulatorzy krajowi
Regulatorzy unijni
Regulatorzy międzynarodowi
Autoryzowane punkty
sprzedaży (dealerzy)
Wypożyczalnie tradycyjne
Wypożyczalnie car-sharing
Stowarzyszenia i izby branżowe
Podmioty szkoleniowe dla
branży motoryzacyjnej
Finalni nabywcy indywidualni
Finalni nabywcy instytucjonalni
Platformy dwustronnego
pośrednictwa „na żądanie”
(np. Uber)
Firmy taksówkowe

Dostawcy nowych części
i akcesoriów
Dostawcy drugiego stopnia
(modułów, komponentów)
Biura inżynierskie
i projektowe, R&D
Podmioty świadczące usługi
leasingowe i zarządzania
flotą
Firmy ubezpieczeniowe
Firmy zajmujące się
cyberbezpieczeństwem
Operatorzy logistyczni
Operatorzy parkingów
Warsztaty samochodowe
Przedsiębiorstwa utylizujące
odpady (recyklingowe)
Przedsiębiorstwa oferujące
używane części zamienne
Producenci paliw silnikowych
Dystrybutorzy paliw
silnikowych
Zarządcy infrastruktury do
ładowania
Zarządcy sieci
elektroenergetycznych
Zarządcy miast
Służby ruchu drogowego
Infrastruktura usługowa
(hotele, motele, restauracje
drive-through itp.)
Kancelarie prawne
Związki zawodowe kierowców
Organizacje ekologiczne
Linie lotnicze
Przewoźnicy kolejowi

Dostawcy trzeciego stopnia
(surowców, materiałów)
Dostawcy (kurierzy, posłańcy)
Tradycyjne punkty handlowe
Myjnie samochodowe
i punkty prostych czynności
serwisowych
Firmy badające rynek
motoryzacyjny
Firmy konsultingowe
i doradcze
Firmy ochroniarskie
Banki i instytucje finansowe
Służba zdrowia
Instytucje edukacyjne
Instytucje otoczenia biznesu
Dystrybutorzy filmów
Dystrybutorzy muzyki
Media społecznościowe

Źródło: opracowanie własne.

Do klasyfikacji interesariuszy procesu rozwoju autonomicznych systemów
w transporcie drogowym zastosowana została macierz portfelowa wykorzystująca kryteria dominującego kierunku oddziaływania interesariuszy i rodzaju
tego oddziaływania (rysunek 3).
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Najwięcej korzyści z rozwoju autonomicznych systemów w transporcie
drogowym odniosą firmy technologiczne i producenci pojazdów oraz ich
nowoczesnych komponentów. Wiele innych podmiotów może jednak stanąć
w obliczu poważnych problemów, jakie spowodują samochody poruszające
się bez udziału kierowcy.

Interesariusz na proces

Dominujący kierunek oddziaływania

proces na interesariusza

Rysunek 3. Identyfikacja interesariuszy procesu rozwoju autonomicznych systemów
w transporcie drogowym
Poszkodowani
Dotychczasowi dostawcy producentów
Dostawcy silników spalinowych
Wypożyczalnie tradycyjne
Wypożyczalnie car-sharing
Punkty sprzedaży samochodów (dealerzy)
Zawodowi kierowcy
Zarządy transportu miejskiego
Podmioty szkoleniowe dla branży
motoryzacyjnej
Firmy taksówkowe
Firmy ubezpieczeniowe
Operatorzy parkingów
Warsztaty samochodowe
Przedsiębiorstwa utylizujące odpady
(recyklingowe)
Przedsiębiorstwa oferujące używane części
zamienne
Producenci paliw silnikowych
Dystrybutorzy paliw silnikowych
Infrastruktura usługowa (hotele, motele,
restauracje drive-through itp.)
Właściciele nieruchomości przy drogach
Dostawcy (kurierzy, posłańcy)
Tradycyjne punkty handlowe
Myjnie samochodowe i punkty prostych
czynności serwisowych
Służby ruchu drogowego
Linie lotnicze
Przewoźnicy kolejowi
Firmy ochroniarskie
Banki i instytucje finansowe
Służba zdrowia

Beneficjenci
Producenci akumulatorów
Producenci hardware (infrastruktura
drogowa)
Producenci inforozrywki
Operatorzy telekomunikacyjni
Dostawcy silników elektrycznych
Dostawcy energii elektrycznej
Dostawcy usług teleinformatycznych
Finalni nabywcy indywidualni
Finalni nabywcy instytucjonalni
Dostawcy nowych części i akcesoriów
Dostawcy drugiego stopnia (modułów,
komponentów)
Podmioty świadczące usługi leasingowe
i zarządzania flotą
Zarządcy infrastruktury do ładowania
Zarządcy sieci elektroenergetycznych
Dostawcy trzeciego stopnia (surowców,
materiałów)
Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem
Instytucje edukacyjne
Dystrybutorzy filmów
Dystrybutorzy muzyki
Media społecznościowe

Hamulcowi
Samorządy lokalne
Zarządcy miast
Regulatorzy krajowi
Regulatorzy unijni
Regulatorzy międzynarodowi
Stowarzyszenia i izby branżowe
Platformy dwustronnego pośrednictwa
„na żądanie” (np. Uber)
Kancelarie prawne
Związki zawodowe kierowców

Promotorzy
Producenci samochodów (OEM)
Producenci oprogramowania (samochód)
Producenci oprogramowania (infrastruktura
drogowa)
Biura inżynierskie i projektowe, R&D
Operatorzy logistyczni
Organizacje ekologiczne
Firmy badające rynek motoryzacyjny
Firmy konsultingowe i doradcze
Instytucje otoczenia biznesu

negatywny
Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj oddziaływania

pozytywny
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10.5. Podsumowanie
Proces analizy interesariuszy zmusza firmy do uznania potencjalnie daleko
idących skutków podejmowanych działań, zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych oraz ich wpływu na rozmaite grupy interesariuszy. Pojazdy autonomiczne mogą zmienić nasze przyzwyczajenia i zachowania komunikacyjne, tak
że w końcu zaakceptujemy zupełnie nowy sposób przemieszczania się. Dotychczasowe problemy kierowców, takie jak szukanie wolnych miejsc parkingowych
lub frustracja w korku ulicznym, mogą przejść do historii wraz z pojawieniem
się nowych możliwości technologicznych. Pojazdy autonomiczne zmienią sposób życia i pracy oraz projektowania i budowania miast. Zmienią i przeobrażą
wiele branż w nieprzewidywalnym obecnie stopniu. Wymuszą zmianę modeli
biznesowych producentów samochodów, operatorów transportu publicznego
i prywatnego, firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, a nawet małych
warsztatów naprawy pojazdów. Mimo że całkowita liczba przejazdów (ruchliwość komunikacyjna) za pomocą samochodu osobowego prawdopodobnie wzrośnie, ograniczone potrzeby parkingowe uwolnią znaczną przestrzeń publiczną
i prywatną. Zmiany te staną się udziałem i dotkną tysięcy interesariuszy, znajdą
się wśród nich zarówno wygrani, jak i przegrani. Do najbardziej dotkniętych
negatywnymi skutkami procesu upowszechniania się pojazdów autonomicznych należeć będą: firmy ubezpieczeniowe, warsztaty samochodowe, zawodowi
kierowcy, hotele i motele, linie lotnicze, producenci i sprzedawcy tradycyjnych
części zamiennych, platformy dwustronnego pośrednictwa, zarządcy transportu publicznego, operatorzy parkingów i garaży, restauracje drive-through,
producenci i dystrybutorzy paliw płynnych, właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy drogach, dostawcy (kurierzy, posłańcy), tradycyjne punkty
handlowe, punkty sprzedaży samochodów (dealerzy), myjnie samochodowe
i punkty prostych czynności serwisowych, służba zdrowia, szkoły nauki jazdy,
zarządcy miast, służby ruchu drogowego. Już dziś podmioty te powinny myśleć
o zmianie swoich modeli biznesowych i sposobów działania.
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11. Podejście eklektyczne i neoinstytucjonalne
w analizie instytucji rynku pracy

11.1. Wprowadzenie
W próbach wyjaśnienia wpływu zmian w instytucjach rynku pracy na jego
funkcjonowanie stosowano dotychczas cztery podejścia, których ewolucja
podyktowana była zarówno rozwojem literatury teoretycznej, jak i empirycznej. Historycznie rzecz ujmując – jako pierwsze wyłoniło się podejście, które
określić można jako indywidualistyczne. W pracach zaliczonych do tego nurtu
nacisk położono na analizę wpływu zmian pojedynczych instytucji rynku pracy
na jego funkcjonowanie. Choć rozwój ekonomii pracy pozwolił na coraz bardziej wnikliwe badania dotyczące funkcjonowania rynku pracy, w literaturze
przedmiotu wciąż spotkać można artykuły z tego nurtu badawczego. Z czasem wyłoniło się podejście kompleksowe – w artykułach poddawano analizie
zmiany w zestawach instytucji, tj. co najmniej dwóch, oraz skutki, jakie wywołują one dla funkcjonowania rynku pracy i dynamiki wzrostu. Trzecie podejście – eklektyczne – kładzie nacisk na interakcje pomiędzy instytucjami rynku
pracy a instytucjami (regulacjami) na innych rynkach (produktów, ubezpieczeniowych) oraz szokami makroekonomicznymi. Ostatnio coraz więcej uwagi
poświęca się jednak analizie zmian w zestawie instytucji rynku pracy oraz
wzajemnych interakcji, w jakie ze sobą wchodzą. Podejście to można nazwać
neoinstytucjonalnym.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych prac zaliczonych do nurtów historycznie najnowszych – podejścia eklektycznego i neoinstytucjonalnego – oraz wniosków, które udało się dotychczas sformułować w stosunku do
oddziaływania instytucji rynku pracy na jego funkcjonowanie.

170

Mateusz Guzikowski

11.2. Podejście eklektyczne
Stosunkowo od niedawna (tj. od ok. 10–15 lat) w literaturze dotyczącej
wpływu instytucji na funkcjonowanie rynku pracy widoczne jest podejście,
które opiera się na połączeniu regulacji rynków pracy oraz regulacji dotyczących sfery produktów i/lub usług (sektor finansowy, ograniczenia handlowe).
Uwzględnia ono również wpływ szoków makroekonomicznych na sprawność
rynku pracy. Nurt ten rozwinął się jako uzupełnienie standardowych badań nad
instytucjami rynku pracy – trudno bowiem we współczesnych gospodarkach
wyobrazić sobie, by współzależności obserwowane pomiędzy regulacjami rynku
pracy nie oddziaływały na rynek produktów ani też, by regulacje ograniczające
funkcjonowanie poszczególnych rynków nie oddziaływały na funkcjonowanie
rynku pracy. Druga z wymienionych współzależności jest intuicyjna – ograniczenie działania rynku danego produktu bezpośrednio wpływa na zmniejszenie
popytu na pracę zgłaszanego przez przedsiębiorstwa go wytwarzające. Prowadzi to do spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia lub bierności zawodowej. Zjawisko to było łatwo zauważalne w początkowym okresie transformacji,
kiedy nieefektywne sektory gospodarki (na których produkty drastycznie spadł
popyt ze względu na wypieranie ich przez tańsze, ale i lepsze wyroby) poddane zostały restrukturyzacji, co doprowadziło do ujawnienia ukrytego wcześniej bezrobocia. Jeśli jednak przyjrzeć się drugiemu typowi współzależności
(czy też mechanizmowi transmisji), łatwo wyprowadzimy podobną analogię.
Jeśli bowiem wytwórczość danego przedsiębiorstwa (zależna od zgłaszanego
na rynku popytu) jest w znacznym stopniu zależna od możliwości elastycznego
dopasowania zatrudnienia, sztywne regulacje rynku pracy będą prowadziły do
windowania cen wytworzonego produktu, by w ten sposób pracodawcy zrekompensowali sobie konieczność utrzymywania przez dłuższy czas nieoptymalnego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wzrost cen będzie z kolei
prowadził do zmniejszenia popytu na wytwarzany produkt, co może doprowadzić do naturalnego wypychania z rynku przedsiębiorstw ponoszących zbyt
wysokie koszty, z czego wnosić należy, że istnieje możliwość powstania rynku
niedoskonale konkurencyjnego (oligopolu lub nawet monopolu).
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11.3. Regulacje sektora finansowego
E. Wasmer i Ph. Weil1 rozważają współwystępowanie niedoskonałych rynków – kredytowego i pracy. Niedoskonałości te, jak zaznaczają autorzy, wynikają z asymetrii informacyjnej oraz zróżnicowanej dynamiki poszukiwań
i są modelowane z wykorzystaniem funkcji dopasowań (matching function)2.
Dosyć oczywiste jest spostrzeżenie poczynione w artykule, że przedsiębiorcy,
nim uruchomią działalność gospodarczą, muszą znaleźć źródło jej finansowania w postaci kredytu oraz znaleźć pracowników. Funkcjonujące niedoskonałości rynku kredytowego opóźniają z kolei moment założenia firmy i czynią
go bardziej kosztownym, co prowadzi do zmniejszenia popytu na pracę oraz
wzrostu bezrobocia powyżej poziomu wynikającego wyłącznie z niedoskonałości rynku pracy.
B. Amable, E. Ernst i S. Palombarini3 proponują model, w którym występują komplementarności instytucjonalne – związki zawodowe i firmy muszą
wybierać pomiędzy negocjacjami kooperacyjnymi, których wynikiem jest długookresowy sukces firmy (np. wzrost jej wartości) oraz konfliktowymi – ukierunkowanymi na krótki okres (np. zwiększenie rocznego zysku). Ważną zmienną
decyzyjną w tym modelu jest horyzont czasowy inwestorów (długość okresu
realizacji zysków z zainwestowanego kapitału wynikającego ze współpracy
pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami). Jeśli inwestorzy są cierpliwi,
możliwe jest osiągnięcie długookresowej stabilnej równowagi opartej na kooperacji. Jeśli zaś liczą się dla nich bieżące zyski (czyli któraś ze stron jest słabsza
w procesie negocjacyjnym), stabilność długookresowej równowagi jest zagrożona. Oznacza to, że możliwy do uzyskania wynik (krótko- lub długookresowy
1 E. Wasmer, Ph. Weil, The Macroeconomics of Labor and Credit Market Imperfections,
“American Economic Review” 2004, Vol. 94, No. 4, s. 944–963.
2 Funkcja dopasowań (matching function) jest hipotetycznie sformułowanym konceptem, użytecznym z analitycznego punktu widzenia. Jest ona zagregowaną funkcją liczby
zatrudnionych osób w danym interwale czasowym jako odwzorowania wielkości wakatów
i liczby osób poszukujących pracy. Determinuje ona zatem liczbę tworzonych każdorazowo
miejsc pracy (i odpowiadających im stopy tworzenia i destrukcji miejsc pracy), jako zagregowaną, tj. zakładającą homogeniczność podmiotów, funkcję liczby bezrobotnych poszukujących pracy (strona podażowa rynku pracy) i liczby wakatów (strona popytowa) zgłaszanych przez firmy. Zob. Ch. A. Pissarides, Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press,
Cambridge 1990; P. Cahuc, A. Zylberberg, Labor Economics, MIT Press, 2004.
3 B. Amable, E. Ernst, S. Palombarini, How Do Financial Markets Affect Industrial Relations: An Institutional Complementarity Approach, “Socio-Economic Review” 2005, Vol. 3,
No. 2, s. 311–330.
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sukces) zależy w znacznej mierze od siły przetargowej podmiotów gry. Nietrudno bowiem zauważyć, że związki zawodowe zainteresowane są maksymalizacją krótkookresowej użyteczności (wzrost funduszu płac), natomiast
inwestorzy chcą maksymalizować długość okresu niezerowej stopy zwrotu
z alokowanego kapitału.
Z kolei H. Feldmann4, operując na danych panelowych z 74 krajów rozwiniętych i rozwijających się z lat 2000–2003 wnioskuje, że regulacje rynku
kredytowego stanowią jedną z głównych determinant kształtowania i zmienności stóp bezrobocia pomiędzy krajami. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych estymacji ograniczenia na rynku kredytowym wykazują niewielki
dodatni statystycznie istotny wpływ na stopę bezrobocia. W odniesieniu do
ograniczeń w podaży kredytów dla sektora prywatnego, stopnia prywatyzacji banków, dopuszczenia do działalności na krajowym rynku podmiotów
zagranicznych oraz metodzie kształtowania stóp procentowych szczególnie
widoczne jest ich negatywne oddziaływanie na stopę bezrobocia, tj. jej wzrost.
H. Feldmann zauważa więc, że bardziej konkurencyjne rozwiązania instytucjonalne w ramach sektora bankowego są skorelowane z niższą stopą bezrobocia i wyższą stopą zatrudnienia. Na stopę bezrobocia młodych największy
wpływ wywiera kanał regulacji rynku kredytowego, czego należy upatrywać
w silnym ograniczeniu podaży kredytów oferowanych osobom zakładającym
własną działalność gospodarczą po raz pierwszy. Trudno nie zauważyć długookresowych skutków, jakie powyższe działanie może powodować dla stopy
wzrostu gospodarczego. Ograniczenie kreacji kredytów zmniejsza w naturalny
sposób stopę inwestycji w gospodarce, co z kolei ujemnie wpływa (również
przez rynek pracy) na dynamikę PKB5.
Y. Demyanyk6 w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych oraz D. G. Blanch
flower i Ch. Shadforth7 w odniesieniu do Wielkiej Brytanii stwierdzają, że
4 H. Feldmann, Credit Market Regulation and Labor Market Performance Around the
World, “Kyklos”, Wiley Blackwell, Vol. 59, No. 4, s. 497–525.
5 J. L. Butkiewicz, W. R. Latham, Banking Deregulation as an Economic Development
Policy Tool, “Southern Economic Journal” 1991, Vol. 57, No. 4, s. 961–974, twierdzą, że
deregulacja sektora bankowego w stanie Delaware na początku lat 80. XX w. doprowadziła
do spadku bezrobocia o 0,5 pkt proc. Th. Beck, R. Levine, A. Levkov, Big Bad Banks? The
Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States, “Journal of Finance” 2010,
Vol. 65, No. 5, s. 1637–1667 z kolei twierdzą, że uspójnienie wewnątrzstanowych regulacji
bankowych doprowadziło do spadku bezrobocia o 2 pkt proc. w ciągu 15 lat.
6 Y. Demyanyk, U. S. Banking Deregulation and Self-Employment: A Differential Impact
on Those in Need, “Journal of Economics and Business” 2008, Vol. 60, No. 1–2, s. 165–178.
7 D. G. Blanchflower, Ch. Shadforth, Entrepreneurship in the UK, “Foundations and
Trends in Entrepreneurship” 2007, Vol. 3, No. 4, s. 257–364.
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liberalizacja przepisów finansowych w sektorze bankowym w latach 80. XX w.
doprowadziła do wzrostu samozatrudnienia8. A. A. Levchenko, R. Rancière
i M. Thoenig9 analizowali z kolei 28 branż wytwórczych w 56 krajach w latach
1963–2003, otrzymując zbliżone wnioski. Liberalizacja finansowa doprowadziła
tam do zwiększenia liczby wejść na rynek, zwiększonej akumulacji kapitału
oraz wzrostu zatrudnienia10. Efekt ten może wystąpić poprzez jeden z następujących kanałów: podwyższonej jakości usług finansowych, zmniejszenia
barier wejścia na rynek przez nowe firmy lub zwiększonej akumulacji kapitału
(A. A. Levchenko, R. Rancière, M. Thoenig11), np. poprzez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (foreign direct investment, FDI) (N. F. Campos,
Y. Kinoshita12).
Mniej sztywne regulacje funkcjonowania systemu bankowego (lub ogólniej:
systemu finansowego) mogą doprowadzić do wzrostu zatrudnienia i spadku
bezrobocia za pomocą każdego ze wspomnianych wyżej kanałów, ponieważ
zwiększenie efektywności działania sektora bankowego podwyższa efektywność alokacji zasobów (w tym pracy). Bardziej konkurencyjne stopy procentowe, mniejsze narzuty na oprocentowanie kredytów czy łatwiejszy dostęp
do pożyczek czynią inwestowanie i zatrudnianie nowych pracowników mniej
kosztownym, dzięki czemu wzrasta popyt na pracę. Podobnie rzecz ma się
w wypadku ograniczenia ucieczki kapitału, większych napływów FDI oraz
wyższego wzrostu gospodarczego, z których każde może przyczynić się do
wzrostu popytu na pracę.

8 Innego zdania jest np. M. C. Baddeley, Structural Shifts in UK Unemployment
1979–2005: The Twin Impacts of Financial Deregulation and Computerization, “Bulletin
of Economic Research” 2008, Vol. 60, No. 2, s. 123–157, który twierdzi, że liberalizacja
ta doprowadziła do wzrostu, a nie do spadku bezrobocia.
9 A. A. Levchenko, R. Rancière, M. Thoenig, Growth and Risk at the Industry Level: The
Real Effects of Financial Liberalization, “Journal of Development Economics” 2009, Vol. 89,
No. 2, s. 210–222.
10 Badanie to dotyczyło jednak szeroko pojętej regulacji sektora bankowego. A. Saeed,
Does Nature of Financial Institutions Matter to Firm Growth in Transition Economies?,
“Eurasian Journal of Business and Economics” 2009, Vol. 2, No. 3, skupił się na jednym
wybranym aspekcie ograniczenia funkcjonowania systemu bankowego – państwowej własności banków. Przebadawszy blisko 7 tys. firm w 26 krajach rozwijających się w latach
2002–2005 doszedł do wniosku, że państwowa własność banków istotnie ogranicza zatrudnienie w małych firmach.
11 A. A. Levchenko, R. Rancière, M. Thoenig, op.cit.
12 N. F. Campos, Y. Kinoshita, Structural Reforms, Financial Liberalization, and Foreign
Direct Investment, „IMF Staff Papers” 2010, Vol. 57, No. 2, s. 326–365.

174

Mateusz Guzikowski

11.4. Regulacje rynku produktów i ograniczenia handlowe
Zgodnie z pracami teoretycznymi, ograniczona konkurencyjność na rynku
produktów (bariery wejścia, regulacja cen) doprowadzi do zmniejszonego produktu w równowadze, a przez to zmniejszonego popytu na pracę i zatrudnienie,
powodując tym samym wzrost bezrobocia (zob. np. O. Blanchard, F. Giavazzi13,
Ch. A. Pissarides14). Kanał oddziaływania jest intuicyjny: ograniczenie wejścia
nowych firm zmniejsza presję na konkurencyjność wytwarzanych produktów,
a zatem doprowadza do większych nieefektywności alokacyjnych. Brak konkurencji podwyższa narzut cenowy (price mark-up) ustalany przez firmy. Jako że
pracownicy mają prawo do części uzyskanego w ten sposób zysku, firmy będą
produkowały dobra wymagające kapitałochłonnych technik produkcji, zmniejszając tym samym zatrudnienie (zob. np. G. Nicoletti, S. Scarpetta15, A. Bassanini, R. Duval16). W podobnym duchu wypowiadają się G. Fiori, G. Nicoletti,
S. Scarpetta i F. Schiantarelli17, którzy stwierdzają, że współistnienie regulacji
na rynku produktów i regulacji (instytucji) rynku pracy hamuje konkurencję
pomiędzy podmiotami oraz wzmacnia siłę przetargową pracowników, przez
co prowadzi do spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w równowadze. Ich
zdaniem, przeprowadzenie reform na obu rynkach może być traktowane substytucyjnie, ponieważ deregulacja na rynku produktów ma istotny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy jedynie wtedy, gdy ten drugi jest mało elastyczny. Jeśli
jednak zwiększenie konkurencji na rynku produktów wpływa na zmianę siły
przetargowej pracowników, z punktu widzenia ekonomii politycznej podjęcie
13 O. Blanchard, F. Giavazzi, Macroeconomic Effects Of Regulation And Deregulation In
Goods And Labor Markets, “The Quarterly Journal of Economics” 2003, MIT Press, Vol. 11,
No. 3, s. 879–907.
14 Ch. A. Pissarides, Company Start-Up Costs and Employment, w: Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics: In Honor of Edmund S. Phelps, red. Ph.
Aghion, R. Frydman, J. Stiglitz, M. Woodford, Princeton University, Princeton 2003,
s. 309–325.
15 G. Nicoletti, S. Scarpetta, Regulation and Economic Performance: Product Market
Reforms and Productivity in the OECD, “OECD Economics Department Working Papers”
2005, No. 460, OECD Publishing.
16 A. Bassanini, R. Duval, Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role
of Policies and Institutions, “OECD Economics Department Working Papers” 2006, No. 486,
OECD Publishing.
17 G. Fiori, G. Nicoletti, S. Scarpetta, F. Schiantarelli, Employment Outcomes and the
Interaction Between Product and Labor Market Deregulation: Are They Substitutes or Complements?, “Boston College Working Papers in Economics” 2008, No. 663, Boston College
Department of Economics.
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reform obu rynków wydaje się być komplementarne, ponieważ rosnąca konkurencja na rynku produktów musi prowadzić do zmniejszenia stopnia regulacji
rynku pracy poprzez zmniejszenie stopy uzwiązkowienia lub stopnia centralizacji negocjacji płacowych.
G. Nicoletti i S. Scarpetta18, badając panel danych dla krajów OECD
z lat 1982–1998, uwzględniają wpływ regulacji rynków produktów (Product
Market Regulation, PMR) na efektywność działania rynku pracy, zestawiając
te zmienne z zestawem instytucji rynku pracy. Gdy w prowadzonych estymacjach autorzy nie uwzględniają PMR w równaniach regresji, nie znajdują
statystycznej istotności wpływu klina podatkowego na stopę zatrudnienia. Działanie tej instytucji jest jednak istotne statystycznie (a znak przy oszacowaniu
tej zmiennej jest negatywny), gdy uwzględni się PMR. Ponadto, stopa zastąpienia nie zawsze wykazuje statystyczną istotność, zaś stopa uzwiązkowienia
i EPL są statystycznie istotne zarówno w okrojonej (bez PMR), jak i poszerzonej wersji regresji.
O. Blanchard i F. Giavazzi19 pokazują, że zwiększenie konkurencji na rynku
produktów może w krótkim okresie powodować przejściowe koszty w postaci
spadku zysków i płac, co zmniejsza bodźce do monopolizacji rynku, ułatwiając
przez to wprowadzenie dalszych reform deregulacyjnych. Z kolei W. Koeniger i A. Vindigni20 pokazują, że brak barier wejścia na rynek utrudnia firmom
poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem nieelastycznego rynku
pracy. Ze względu na pozytywny efekt rosnącej konkurencji na rynku produktów na zatrudnienie, bodźce, by chronić miejsca pracy, są naturalnie redukowane. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w równowadze przy
zmniejszeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a więc przy równoczesnym zwiększeniu wypracowywanych zysków.
B. Amable i D. Gatti21 twierdzą, że wprowadzenie reform deregulacyjnych
na rynku produktów prowadzi implicite do reformy rynku pracy odzwierciedlanej w większej stopie rotacji pracowników. Mechanizm ten jest jednak osłabiany
przez rosnącą konkurencję na rynku produktów, zaś łagodzony przez wypłaty
18 G. Nicoletti, S. Scarpetta, Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, “Economic Policy” 2003, Vol. 18, No. 36, s. 9–72.
19 O. Blanchard, F. Giavazzi, Macroeconomic Effects Of Regulation And Deregulation
In Goods And Labor Markets, “The Quarterly Journal of Economics” 2003, Vol. 118, No. 3,
s. 879–907, MIT Press.
20 W. Koeniger, A. Vindigni, Employment Protection and Product Market Regulation, “IZA
Discussion Papers” 2003, No. 880, Institute for the Study of Labor (IZA).
21 B. Amable, D. Gatti, Labor and Product Market Reforms: Questioning Policy Complementarity, “Industrial and Corporate Change” 2006, Vol. 15, No. 1, s. 101–122.
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odpraw. Z tego też powodu rozwiązania instytucjonalne wprowadzające dodatkowe instrumenty ochronne dla pracowników mogą okazać się niezbędne dla
złagodzenia zwiększonej dynamiki procesów zachodzących na rynku pracy.
W pewnych przypadkach wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych na rynku
produktów może wymagać (komplementarnie) deregulacji na rynku pracy,
które będą gwarantowały większą stabilność (i przewidywalność) procesów
na nim zachodzących. Jednak może się okazać, że łączna deregulacja przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego, pogarszając efektywność rynku pracy.
Podobnie rzecz się ma z ograniczeniami handlu (stopniem otwartości
gospodarki), choć tu zestaw prac jest mniej liczny. Można spotkać się z dwoma
podejściami do tego problemu. Z jednej strony, bardziej otwarte gospodarki
mogą w efektywniejszy sposób alokować zasoby pracy, zwiększając tym samym
zatrudnienie (por. G. M. Grossman i E. Rossi-Hansberg22). Z drugiej jednak, globalna wymiana pracy może w negatywny sposób wpływać na sytuację niskokwalifikowanych pracowników z krajów rozwijających się (zob. OECD23). Jeśli
miarą otwartości gospodarki można uczynić napływ FDI netto, obserwowany
jest dodatni wpływ na zatrudnienie, podczas gdy odpływy kapitału mogą mieć
zróżnicowane skutki dla zatrudnienia w zależności np. od sztywności krajowego rynku pracy czy stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej24.

11.5. Instytucje i szoki makroekonomiczne
C. R. Bean, R. Layard i S. Nickell25 jako jedni z pierwszych podjęli się próby
analizy czynników determinujących wysoką stopę bezrobocia pomiędzy krajami. Ich zdaniem, zróżnicowanie strukturalne krajowych rynków pracy może
wynikać z różnic w kształcie krajowych systemów instytucjonalnych. Przykładowo podają, że kraje ze strukturą korporacyjną gospodarki są bardziej
odporne na skutki wystąpienia egzogenicznych szoków i wahania w stopie bezrobocia, co z kolei może wynikać z faktu dużego bezrobocia ukrytego. Otwartym pytaniem pozostaje, do jakiego stopnia kształt struktury instytucjonalnej
G. M. Grossman, E. Rossi-Hansberg, External Economies and International Trade
Redux, “NBER Working Papers” 2008, No. 14425, National Bureau of Economic Research.
23 OECD, Employment Outlook, Paris 2006.
24 R. E. Lipsey, F. Sjöholm, J. Sun, Foreign Ownership and Employment Growth in Indonesian Manufacturing, “NBER Working Papers” 2010, No. 15936, Cambridge, Mass.
25 C. R. Bean, R. Layard, S. Nickell, The Rise in Unemployment: A Multi-country Study,
“Economica, London School of Economics and Political Science” 1986, Vol. 53, No. 210(S),
s. S1–22, Supplement.
22
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wynika z wpływu szoków na gospodarkę. Jeśli bowiem oddziaływanie szoków
na zmiany instytucji jest nieznaczne, przyczyn utrzymywania się przez dłuższy czas wysokiej stopy bezrobocia oraz jej zróżnicowania pomiędzy krajami
należy szukać w zróżnicowaniu struktury systemów instytucjonalnych. Jeśli
jednak wpływ szoków jest znaczny, źródeł bezrobocia należy upatrywać w nieodpowiednim kształcie poszczególnych instytucji i ich złym dookreśleniu przez
ustawodawców.
O. Blanchard i J. Wolfers26 argumentują, że za utrzymywanie się wysokiego
bezrobocia od lat 70. XX w. w statycznym panelu danych z 20 krajów OECD
z lat 1960–1995 oraz za zróżnicowanie ich wielkości może odpowiadać jedna
z trzech stawianych przez nich hipotez: wyłącznie skutek szoków, wyłącznie skutek sztywności rynków pracy lub wystąpienie szoków w połączeniu ze sztywnościami instytucjonalnymi. Autorzy podkreślają, że uzyskane przez nich rezultaty
potwierdzają sformułowaną hipotezę o wpływie kształtu instytucji (sztywności
krajowych rynków pracy) i zaobserwowanych szoków makroekonomicznych
na wysokość stopy bezrobocia i długości okresu utrzymywania się jej na wysokim poziomie (histereza). Autorzy uznają ją za kluczową dla wyjaśnienia utrzymywania się wysokich i zróżnicowanych stóp bezrobocia w krajach OECD.
Ich zdaniem, sztywność rynku pracy w połączeniu z szokami obserwowanymi
w latach 1960–1990 mogą odpowiadać w znacznej mierze za wzrost stopy bezrobocia w niektórych krajach, jak też jej utrzymywanie się przez dłuższy czas
oraz za ich zróżnicowanie pomiędzy krajami. Podkreślają jednak, że zarówno
słabe wnioskowanie teoretyczne (brak dotychczas skonstruowanego modelu
teoretycznego wiążącego instytucje rynku pracy z szokami czy wyjaśniającego
interakcje pomiędzy instytucjami), jak i nieznacznie istotne lub w ogóle nieistotne statystycznie parametry uniemożliwiają sformułowanie ogólnej tezy
dotyczącej związku pomiędzy kształtem instytucji a szokami makroekonomicznymi. Analizowane w pracy szoki makroekonomiczne wywołane wahaniami
w cenach ropy naftowej, produktywności, zmian w polityce fiskalnej i monetarnej nie wystarczają, by wytłumaczyć ani utrzymywania się wysokiego bezrobocia przez długi czas, ani jego zróżnicowania pomiędzy krajami. Dopiero
wspólne rozpatrywanie interakcji szoków z kształtem ładu instytucjonalnego
może prowadzić do wyjaśnienia obu zagadek. Mankamentem pracy jest jednak

26 O. Blanchard, J. Wolfers, The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European
Unemployment: The Aggregate Evidence, “NBER Working Papers” 1999, No. W7282, Cambridge, MA.
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wysoka podatność uzyskanych wyników na zmiany specyfikacji modelu, co
zresztą podkreślają sami autorzy.
G. Bertola, F.D. Blau i L.M. Kahn27, badając panel krajów OECD dla lat 1960–
1996, stwierdzają, że szoki makroekonomiczne i demograficzne starzenie się
społeczeństw nie odpowiadają za zróżnicowanie stóp bezrobocia, zaś wyjaśniają je tylko w niewielkim stopniu. Ich zdaniem, najważniejsze są interakcje pomiędzy instytucjami rynku pracy a tymi szokami. Bardzo dobrze widać
to na przykładzie danych amerykańskich, podobnie jak w wypadku wyników
uzyskanych przez O. Blancharda i J. Wolfersa28. Autorzy pokazują, że wyższa stopa zatrudnienia jest obserwowana w krajach o niskich płacach, ale
o wysokim stopniu ich zróżnicowania. Tłumaczą zatem spadek stopy bezrobocia w USA występowaniem bardziej elastycznych instytucji, które umożliwiły
szokom w większym stopniu uderzenie w płace realne niż w innych krajach.
L. Nunziata29, badając panel krajów OECD dla lat 1960–1995, analizuje
wpływ zmian w instytucjach oraz interakcji pomiędzy instytucjami rynku pracy
a szokami makroekonomicznymi na kształtowanie się stóp bezrobocia pomiędzy krajami. Kształt systemu instytucjonalnego rynku pracy bezpośrednio
wpływa na zmienność stopy bezrobocia. Największe oddziaływanie wywiera
system zabezpieczenia społecznego, który wykazuje interakcje z wielkością klina
podatkowego. Podobnie zaś klin podatkowy wywiera dodatni wpływ na zmienność stopy bezrobocia (zwiększa ją), jednak jest on neutralizowany stopniem
koordynacji negocjacji płacowych (im wyższy stopień centralizacji, tym bardziej wpływ wysokiego klina podatkowego jest neutralizowany). Większa stopa
uzwiązkowienia ma dodatni wpływ na stopę bezrobocia, jest on jednak łagodzony przez stopień centralizacji (koordynacji) negocjacji płacowych (wysoki
stopień łagodzi najbardziej). Rozważając zmienną stopień koordynacji autorzy
zauważają, że wykazuje ona dodatni wpływ na stopę bezrobocia (zmniejsza
ją), który jest wzmacniany przez interakcje tej zmiennej z klinem podatkowym
i stopą uzwiązkowienia. Wyższy stopień prawnej ochrony zatrudnienia (EPL)
nie wykazuje statystycznie istotnego wpływu na kształtowanie się stopy bezrobocia, jednak może prowadzić do wydłużenia przeciętnej długości okresu
G. Bertola, F. D. Blau, L. M. Kahn, Comparative Analysis of Labor Market Outcomes:
Lessons for the US from International Long-Run Evidence, “NBER Working Papers” 2001,
No. 8526, National Bureau of Economic Research.
28 O. Blanchard, J. Wolfers, The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European
Unemployment: The Aggregate Evidence, “NBER Working Papers” 1999, No. W7282, Cambridge, MA.
29 L. Nunziata, Unemployment, Labour Market Institutions and Shocks, “Economics
Papers” 2002‑W16, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford.
27
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pozostawania bez pracy. Większe regulacje dotyczące kontraktów płacowych
na czas określony mają dodatni wpływ na stopę bezrobocia, zaś regulacje, którymi objęte są umowy o pracę oferowane przez tymczasowe agencje zatrudnienia nie wykazują statystycznie istotnego wpływu. L. Nunziata konkluduje, że
największy wpływ na zmienność stopy bezrobocia w okresie 1960–1995 w krajach OECD wywierała zmienność w krajowych systemach instytucjonalnych
i interakcje pomiędzy nimi zachodzące (ok. 55 proc.), za pozostałą część odpowiadają z kolei szoki makroekonomiczne obserwowane w tym okresie. Badając
współzależność pomiędzy instytucjami a szokami, L. Nunziata nie wykazuje
empirycznie statystycznej istotności tych interakcji, nie wykluczając istnienia
takich powiązań.

11.6. Podejście neoinstytucjonalne
Prace składające się na ten nurt warto podzielić na dwie kategorie: prace,
w których identyfikuje się prawidłowości empiryczne w krajach rozwiniętych
i te, w których identyfikuje się prawidłowości dla krajów transformacyjnych.
Z pierwszej kategorii warto wymienić prekursorską pracę S. Nickella30,
który twierdzi, że instytucje rynku pracy, wchodzące we wzajemne interakcje
ze sobą, wystarczają w zupełności do wytłumaczenia zróżnicowania w stopach
bezrobocia pomiędzy 20 krajami OECD. Najistotniejsze przy tym dla wielkości
bezrobocia są: długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych (któremu
nie towarzyszy system monitoringu ani też sankcji), wysoka stopa uzwiązkowienia, wysoki klin podatkowy lub kombinacja wysokich podatków dochodowych
i wysokiej płacy minimalnej. Jeśli jednak hojnym zasiłkom będzie towarzyszył
zestaw sankcji np. za odmowę podjęcia pracy oferowanej przez urzędy lub też
nieterminowe stawianie się w urzędzie pracy celem potwierdzenia gotowości
jej podjęcia, może mieć to pozytywny wpływ na stopę bezrobocia (jej zmniejszenie). Nie wykazano natomiast, by sztywności rynku pracy, za których miarę
przyjęto EPL, miały wpływ na zmienność stóp bezrobocia oraz ich wzrost.
J. Elmeskov, J. Martin i S. Scarpetta31 poszerzyli do 19 zbiór analizowanych krajów dla lat 1983–1995, wziąwszy pod uwagę sukcesy niektórych
państw w procesie zwalczania wysokiego bezrobocia (m.in. dzięki zmianie
30 S. Nickell, Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America,
“Journal of Economic Perspectives” 1997, Vol. 11, No. 3, s. 55–74.
31 J. Elmeskov, J. Martin, S. Scarpetta, Key Lessons for Labour Market Reform: Evidence
from OECD Countries’ Experiences, “Swedish Economic Policy Review” 1998, Vol. 5, No. 2.
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warunków prowadzenia negocjacji zbiorowych, zmniejszeniu EPL i zmianie
systemu zasiłków dla bezrobotnych). Następnie zbadali oni hipotezę o istnieniu
współzależności (interakcji) pomiędzy polityką rynku pracy a jego instytucjami,
tj. przeanalizowali, jakie (przy danym kształcie systemu instytucjonalnego) skutki
będzie miała zmiana parametryczna w jednej z nich. Zdaniem autorów, sukces
niektórych krajów wynika z odpowiedniej konstrukcji wiązki reform, co sugerowałoby słuszność postulatu mówiącego o wprowadzeniu pakietów reform
w możliwie krótkim okresie (by wzmocnić ich wzajemny wpływ na rynek pracy)
oraz o ukierunkowaniu ich na biernych zawodowo i bezrobotnych (tj. ogólnie
ujmując: outsiderów) przy jednoczesnym osłabieniu siły insiderów (aktualnie
zatrudnionych). Zacieśnienie warunków nabycia prawa do zasiłku, jego redukcja (zmniejszenie stopy zastąpienia) oraz poluzowanie regulacji odnoszących
się do umów na czas określony miały największy wpływ na sukces tych krajów
w zwalczaniu bezrobocia.
R. B. Freeman32 poddaje analizie zróżnicowanie instytucji pomiędzy krajami rozwiniętymi, przy czym ogranicza się wyłącznie do krajów rozwiniętych
(UE, OECD i „azjatyckich tygrysów”). Powołuje się przy tym na prace OECD33,
w których zróżnicowanie stóp bezrobocia pomiędzy krajami zostało uwypuklone ze względu na zróżnicowanie konstrukcji krajowych systemów instytucjonalnych rynku pracy. Środek ciężkości analizy przyczyn tego zjawiska został
zatem przesunięty z podejścia czysto makroekonomicznego (w tym z uwzględniania szoków) na podejście instytucjonalne, które przez dziesięciolecia było
pomijane w analizie. Freeman krytykuje jednak rekomendacje sformułowane
w tych dokumentach dla krajowych rynków pracy, gdyż jego zdaniem nie jest
uprawnione czyste „przeszczepianie” kształtu instytucji funkcjonujących w krajach rozwiniętych na grunt krajów rozwijających się (w tym nowych krajów
członkowskich). Autor analizuje skalę zróżnicowania pomiędzy instytucjami
rynku pracy, co może czynić je najważniejszym (lub jednym z najważniejszych)
czynnikiem wyjaśniającym zróżnicowanie stóp bezrobocia pomiędzy krajami34.
Kolejno odwołuje się do możliwych kanałów wpływu kształtu instytucji na ludzkie działanie (zachowania, zmniejszenie asymetrii informacji, wzrost zaufania
do instytucji rynku pracy). Mimo iż kształt instytucji wpływa na zmniejszenie
32 R. B. Freeman, Labor Market Institutions Around the World, “CEP Discussion Papers”
2008, No. 0844, Centre for Economic Performance, LSE.
33 OECD, Jobs Study, Evidence and Explanations, Part I: Labor Market Trends and Underlying Forces of Change, Paris 1994.
34 Przywołując m.in. dane dotyczące stopy uzwiązkowienia i stopnia koordynacji, stopnia EPL oraz wydatków rządowych na cele socjalne w relacji do PKB.
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stopnia nierówności dochodowych w gospodarce, niejednoznaczny jest efekt
ich działania na zatrudnienie i bezrobocie35. Zaznacza przy tym, że nie ma jednoznacznie przyjętej definicji instytucji, w szczególności zaś instytucji rynku
pracy, przez co zbiór ten można dowolnie poszerzać, a wskutek tego otrzymywać zróżnicowane wyniki.
W wypadku krajów transformacyjnych liczba prac, w których przedmiotem
analizy byłyby interakcje pomiędzy instytucjami rynku pracy jest zdecydowanie mniejsza – ogranicza się do dwóch: prac H. Lehmanna i A. Muravyeva36
oraz M. Guzikowskiego37.
Praca H. Lehmanna i A. Muravyeva opiera się na analizie szeregu czasowego
1995–2008 dla 25 krajów Azji Środkowej i Europy Wschodniej (Centralnej).
Z zestawu instytucji wybrane przez autorów zostały: EPL, stopa uzwiązkowienia, klin podatkowy nakładany na płace, maksymalna długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przeciętna stopa zastąpienia (płacy zasiłkiem
dla bezrobotnych) oraz wydatki na ALMP. Dodatkowo autorzy wprowadzają
dwie zmienne kontrolne: stopę inflacji oraz skumulowaną stopę wzrostu PKB
z trzech lat poprzedzających obserwacje dla każdego roku. Panel danych
składa się z trzech czteroletnich przedziałów. Problemowi endogeniczności
zmiennych autorzy zapobiegli poprzez zastosowanie zmiennych opóźnionych
dotyczących instytucji. W porównaniu z pracą S. Nickella38 autorzy nie stosują trzech miar uzwiązkowienia, czemu nietrudno jest się dziwić ze względu
na brak tych danych dla wszystkich krajów poddanych analizie.
W odniesieniu do interakcji pomiędzy instytucjami autorzy identyfikują
następujące (statystycznie istotne) współzależności:
a) ALMP i klin podatkowy – dla zmiennych objaśnianych: stopa bezrobocia
i stopa bezrobocia długotrwałego (dodatni znak),
b) ALMP i stopa uzwiązkowienia – dla zmiennych objaśnianych: stopa bezrobocia, stopa bezrobocia długotrwałego i stopa bezrobocia młodych (dodatni
znak),
35 Czego znamiennym przykładem są liczne prace dotyczące efektywności ALMP, z których około połowa wskazuje na brak istotnego wpływu na stopę bezrobocia, zaś druga
połowa – na poprawę położenia bezrobotnych (czyli zwiększenie prawdopodobieństwa
znalezienia zatrudnienia przez dłuższy okres).
36 H. Lehmann, A. Muravyev, How Important Are Labor Market Institutions for Labor Market Performance in Transition Countries?, “IZA Discussion Papers” 2009, No. 4673, Institute
for the Study of Labor (IZA).
37 M. Guzikowski, Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych. Dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
38 S. Nickell, Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America,
“Journal of Economic Perspectives” 1997, Vol. 11, No. 3, s. 55–74.
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c) ALMP i EPL – dla zmiennej objaśnianej: stopa bezrobocia długotrwałego
(dodatni znak). Oznacza to, że ALMP są efektywniejsze w zwalczaniu bezrobocia
w gospodarkach z niższymi podatkami, niższą stopą uzwiązkowienia lub EPL.
d) klin podatkowy i długość okresu pobierania zasiłku – dla zmiennych objaśnianych:
stopa bezrobocia młodych i stopa bezrobocia długookresowego (znak negatywny
i statystycznie istotny). Może to sugerować komplementarność polityki
mającej na celu obniżenie klina podatkowego i polityki skierowanej na skrócenie długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Efekt łączny
będzie zatem wyraźniejszy w przypadku gospodarek, w których stosuje się
łącznie obie polityki.
Co ciekawe, na podstawie wniosków sformułowanych w artykule autorzy
stwierdzają, że najważniejszy jest wpływ EPL na stopę zatrudnienia (negatywny)
oraz stopę bezrobocia młodych (pozytywny), jednak nie wpływa on na ogólną
stopę bezrobocia. Jeśli zatem faktycznie EPL wpływa na zmniejszenie stopy
zatrudnienia przy niewielkim wzroście stopy bezrobocia i dużym wzroście
stopy bezrobocia młodych, sugeruje to, że instytucja ta oddziałuje na rynek
pracy poprzez kanał popytowy, tj. zmniejszenie popytu na pracę, przy jednoczesnym wypychaniu części pracowników (bezrobotnych) do bierności zawodowej. Jeśli przy tym rozważy się negatywny wpływ klina podatkowego na stopę
zatrudnienia (z przeprowadzonych estymacji nie wynika taki wpływ na stopę
bezrobocia), może to oznaczać, że ta instytucja jeszcze bardziej pogłębia efekt
wypychania do gospodarki nieformalnej. Okazuje się zatem, że sztywniejsze
instytucje rynku pracy i wyższe koszty zatrudnienia zwiększają zatrudnienie
w gospodarce nieoficjalnej.
Podsumowując, autorzy stwierdzają, że deregulacja krajowych rynków pracy
w badanych krajach postsocjalistycznych poprawia ich efektywność w rozumieniu zmniejszenia stopy bezrobocia długookresowego oraz stopy bezrobocia osób młodych, jak też zwiększenia stopy zatrudnienia. Otrzymane wyniki
regresji ekonometrycznych (dokładniej zaś: modelu panelowego z efektami
stałymi i zmiennymi) generalnie wskazują nie tylko na istotny wpływ kształtu
zestawu instytucji rynku pracy na jego funkcjonowanie (rozumiane jako wpływ
pojedynczych instytucji przy spełnieniu warunku cetereis paribus), ale również na wpływ interakcji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co w rezultacie może sugerować, że ich komplementarność wymusza na decydentach
wprowadzanie wiązek (pakietów) reform zamiast koncentrowania się na ich
stopniowych zmianach. Z kolei deregulacja może podnieść efektywność funkcjonowania rynków pracy poprzez zmniejszenie stopy bezrobocia długookresowego i zwiększenie dynamiki przepływów pomiędzy zasobami.
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Rozwinięciem i uzupełnieniem pracy H. Lehmanna i A. Muravyeva jest
praca M. Guzikowskiego, w której przedstawiono wyniki estymacji modeli ekonometrycznych uwzględniających interakcje, w jakie wchodzą ze sobą instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych. Przedmiotem badania objęto
zmiany pięciu instytucji rynku pracy (stopnia EPL, wydatków na aktywną
politykę rynku pracy, długości okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, klina
podatkowego i stopy uzwiązkowienia) w siedemnastu krajach transformacyjnych w latach 1994–2011 i ich wpływ na miary rynku pracy: współczynnik
aktywności zawodowej ludności w wieku 15–64 lata, współczynnik aktywności
zawodowej ludności osób w wieku 55–64 lata, wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik zatrudnienia populacji w wieku 15–24 lata, stopę bezrobocia, stopę bezrobocia osób w wieku 15–24 lata oraz stopę migracji netto. Autor zidentyfikował
następujące zależności, w jakie wchodzi stopień prawnej ochrony zatrudnienia
z innymi instytucjami rynku pracy39:
• W odniesieniu do stopy aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym stwierdzono, że stopień prawnej ochrony zatrudnienia wchodzi
w interakcje z systemem zasiłków dla bezrobotnych, klinem podatkowym
oraz stopą uzwiązkowienia – należy zatem oczekiwać, że dla zwiększenia
stopy aktywności osób w wieku okołoemerytalnym najlepszym rozwiązaniem jest redukcja stopnia prawnej ochrony zatrudnienia przeprowadzana
w warunkach zarówno wysokiego klina podatkowego, długiego okresu
wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, jak też wysokiej stopy uzwiązkowienia. Stopień prawnej ochrony zatrudnienia wchodzi również w interakcje
z wydatkami na ALMP, co prowadzi do wniosku, że polityce ukierunkowanej na zmniejszanie stopnia prawnej ochrony zatrudnienia towarzyszyć
powinna polityka ograniczania wydatków na ALMP.
• W odniesieniu do stopy aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym
stwierdzono, że stopień prawnej ochrony zatrudnienia wchodzi w interakcje z systemem zasiłków dla bezrobotnych, przy czym z oszacowania znaku
wynika, że polityka redukcji stopnia EPL przyniesie największe efekty, gdy
towarzyszy jej polityka skracania długości wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Oszacowanie to jest jednak statystycznie nieistotne.
• Dla stopy migracji netto zidentyfikowano, że stopień prawnej ochrony
zatrudnienia wchodzi w interakcje z systemem zasiłków dla bezrobotnych
oraz stopą uzwiązkowienia – sugeruje to, że polityka zmniejszania stopnia
prawnej ochrony zatrudnienia będzie efektywniejsza w wypadku krajów
39

M. Guzikowski, op.cit, s. 188–192.
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o krótkim okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz niskiej stopie
uzwiązkowienia.
• W wypadku wskaźnika zatrudnienia osób młodych stopień prawnej ochrony
zatrudnienia wchodzi w interakcje z systemem zasiłków dla bezrobotnych
oraz stopą uzwiązkowienia – komplementarność reform w tym wypadku
miałaby polegać na zmniejszaniu stopnia EPL i równoczesnym skracaniu
długości okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych przy koniecznym i wy
starczającym warunku w postaci niskiej stopy uzwiązkowienia.
• Dla wskaźnika zatrudnienia – stopień prawnej ochrony zatrudnienia wchodzi w interakcje z klinem podatkowym i stopą uzwiązkowienia – większy
wzrost zatrudnienia osiągnięty zostanie w przypadku reform zmniejszających stopień EPL, które wprowadzane są w warunkach wysokiego klina
podatkowego i wysokiej stopy uzwiązkowienia. Jednocześnie odmienne od
oczekiwanych znaki otrzymano dla interakcji zachodzących między stopniem
prawnej ochrony zatrudnienia a wydatkami na ALMP i systemem zasiłków
dla bezrobotnych, co oznacza, że polityka zmniejszania stopnia EPL wcale
nie przyniesie najlepszych efektów dla stopy zatrudnienia, jeśli będzie jej
towarzyszyło zwiększanie wydatków na ALMP i wydłużanie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przeciwnie zaś powinna być prowadzona
w warunkach niskiego klina i krótkiego okresu wypłaty świadczenia.
• Na stopę bezrobocia osób młodych wpływ mają interakcje, w jakie wchodzi stopień prawnej ochrony zatrudnienia z wydatkami na ALMP – polityka
zmniejszania EPL będzie najefektywniejsza, jeśli będzie przeprowadzana
w warunkach niskich nakładów na ALMP. W pozostałych przypadkach
oszacowania są statystycznie nieistotne.
• Dla stopy bezrobocia zidentyfikowano interakcję pomiędzy stopniem EPL
a wydatkami na ALMP – zmniejszaniu stopnia EPL towarzyszyć powinien
spadek wydatków na ALMP, by zmniejszenie stopy bezrobocia było największe.
W tym miejscu warto dodać, że prawidłowości zidentyfikowane przez
G. Bertolę40 zostały empirycznie potwierdzone przez M. Guzikowskiego dla krajów transformacyjnych. Przed kryzysem finansowym z lat 2007–2009 większej
wartości stopnia EPL odpowiadały wyższe stopy bezrobocia i niższe wskaźniki zatrudnienia, jednak w trakcie kryzysu kraje odznaczające się najwyższym
stopniem EPL odnotowały najmniejsze zmiany wskaźnika zatrudnienia, a stopa
G. Bertola, Job Security, Employment and Wages, “European Economic Review” 1990,
Vol. 34, No. 4, s. 851–879.
40
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bezrobocia wzrosła tam we względnie mniejszym zakresie niż w krajach z elastyczniejszym rynkiem pracy. Ekonometryczną weryfikację poprawności tej
hipotezy zawiera również praca J. Ferreiry i C. Gómeza41.

11.7. Podsumowanie
Literatura przedmiotu dotycząca wpływu instytucji rynku pracy na jego
funkcjonowanie jest bogata. W powyższym artykule, z uwagi na jego ograniczoną objętość, skoncentrowano się wyłącznie na przedstawieniu wybranych
prac zaliczonych do podejść eklektycznego i neoinstytucjonalnego.
Podejścia eklektyczne i neoinstytucjonalne wykraczają poza standardowe
ramy analizy zmian na rynkach pracy. Wykorzystują bowiem współzależności
pomiędzy różnymi rynkami i instytucjami na różnych rynkach, które – w przypadku wystąpienia negatywnych szoków makroekonomicznych – wzmacniają
lub łagodzą oddziaływanie na dynamikę produktu. Oba podejścia łączy wieloaspektowa analiza zmian zachodzących na współczesnych rynkach pracy
i próba poszukiwania kanałów transmisji pomiędzy instytucjami rynku pracy
lub pomiędzy instytucjami rynku pracy a regulacjami na innych rynkach (produktów, ubezpieczeniowych). Wykształcony w ten sposób swoisty paradygmat
analizy instytucji rynku pracy wykorzystuje zatem współcześnie analizę interakcji pomiędzy różnymi instytucjami. Pomijany jest przy tym kluczowy aspekt
metodologiczny, jakim jest poprawna kwantyfikacja instytucji. Ma to niebagatelne znacznie dla poprawności oszacowań empirycznych i płynących z nich
rekomendacji dla prowadzonej polityki rynku pracy. O ile więc podejścia eklektyczne i neoinstytucjonalne próbują empirycznie ująć najważniejsze współzależności sformułowane na gruncie literatury teoretycznej, niemniej jednak wciąż
nie został zidentyfikowany mechanizm, za pomocą którego różne instytucje
rynku pracy wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje. Jego odkrycie mogłoby
wydatnie wpłynąć na polepszenie badań empirycznych w zakresie ekonomii
pracy oraz precyzyjniejsze formułowanie rekomendacji dla krajowej polityki
rynku pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku reform rynku pracy krajów
transformacyjnych, których jednym z problemów jest duży udział bezrobocia
strukturalnego i długookresowego w stopie bezrobocia ogółem.
41 J. Ferreiro, C. Gómez, The Global Financial Crisis and the Labour Markets in Europe:
Do Labour Institutions Matter?, w: Ph. Arestis, M. Sawyer, Economic Policies since the Global
Financial Crisis, Palgrave Macmillan, 2017, s. 265–312.
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Instytut Rachunkowości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12. Funkcja społeczna rachunkowości

12.1. Wprowadzenie
Kierowane pod adresem rachunkowości – jako dyscypliny praktycznej
– uwagi o odpowiedzialności za kryzysy finansowe, deficyt budżetowy i inne
problemy współczesnego świata stały się przyczynkiem do analizy celu i funkcji rachunkowości we współczesnej gospodarce. Niepodważalna funkcja informacyjna rachunkowości stanowi fundament funkcji szczegółowych (kontrolna,
planistyczna, zarządcza, dowodowa i inne), które pojawiały się na różnych etapach rozwoju gospodarki i relacji biznesowych. Dynamiczny charakter zmian,
nowe modele organizacji społeczeństwa – społeczeństwo informacyjne oraz
gospodarka oparta na wiedzy, stawiają nowe wyzwania przed rachunkowością
jako nauką społeczną1. Zarówno teoretycy, jak i praktycy rachunkowości oraz
użytkownicy informacji generowanych przez system informacyjny rachunkowości są częścią społeczności, w której działają.
Celem artykułu jest identyfikacja funkcji społecznej rachunkowości jako
integrującej wszystkie funkcje szczegółowe. W świetle badań nad użytecznością informacji szczególnego znaczenia nabiera społeczna użyteczność informacji finansowo-księgowych, które uznać można za „dobro ekonomiczne”.

1 Szerokie spektrum problematyki dotyczącej gospodarki opartej na wiedzy i jej oddziaływania na sferę badań w naukach społecznych, paradygmatów rachunkowości, sztuki
pomiaru i komunikowania w rachunkowości zawiera monografia pt. Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 2016. Monografia została wydana w ramach
obchodów 60‑lecia Pierwszego Zjazdu Katedr Rachunkowości (1953), zorganizowanych
przez Katedrę Rachunkowości SGPiS, pod kierownictwem prof. Stanisława Skrzywana.
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Metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu oraz podejście kognitywne, tj. wieloaspektowa formuła poznania i analizowania poszczególnych
zagadnień. Zgodnie z tym podejściem nauka, etyka, gospodarka, społeczeństwo, kultura i język pozostają w ścisłych związkach zarówno ze względów
teoretycznych, jak i pragmatycznych. Według podejścia kognitywnego – dobre
jest to, co służy rozwojowi człowieka i społeczeństwa.
Zaprezentowane w opracowaniu przejawy społecznej funkcji rachunkowości nie wyczerpują ogółu zagadnień związanych z rachunkowością społecznie odpowiedzialnego podmiotu gospodarującego (nie tylko przedsiębiorstwa)
– działającego w myśl idei zrównoważonego rozwoju2.

12.2. Wyznaczniki rozwoju rachunkowości
Rozwój rachunkowości jest w znacznym stopniu zdeterminowany przemianami społeczno-gospodarczymi i rozwojem dyscyplin powiązanych (ekonomia,
finanse, prawo, statystyka) oraz rozwojem technologii przetwarzania i gromadzenia danych. Nie bez znaczenia pozostaje sfera praktyki rachunkowości,
w tym uregulowania prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Jako
nauka stosowana rachunkowość jest ukierunkowana na pomiar przepływu i stan
majątku (wartości) przypisanego (będącego pod kontrolą) do podmiotów mikro
lub makroekonomicznych w celu ułatwiania dokonywania wyborów (podejmowania decyzji) oraz rozliczania z ekonomicznej i społecznej efektywności.
Teoria rachunkowości rozwinęła się w swego rodzaju meta-rachunkowość3, która obserwuje i podejmuje działania dla opisu zachowań, reakcji osób
zawodowo zajmujących się rachunkowością oraz bada społeczne i cybernetyczne funkcje rachunkowości w coraz szerszym kontekście4. Źródła literatury
poświęcone podstawom rachunkowości5, niezależnie od tytułu wydawniczego
wskazującego na zakres opracowania, są z reguły szersze w opracowaniu
2 Przyjęta na podstawie Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.
(WCED) – znanego jako Raport Brundtland.
3 B. Micherda, Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001; T. Peche, Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
4 E. Hellich, Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 17–46.
5 W. Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 1998;
I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, cz. 1 – wykład, Difin, Warszawa 2005 i nast.; Teoria
rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
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merytorycznym. Prezentują interdyscyplinarne ujęcie rachunkowości, odnosząc się np. do: teorii kapitału, teorii informacji, teorii organizacji.
Granice rachunkowości rozszerzyły się o podejście behawioralne i etyczne.
Podejście behawioralne oparte jest na psychologii i socjologii. Koncentruje
się na badaniu związków między informacjami przekazywanymi decydentom
a zachowaniem różnych osób i grup. Analizowany jest wpływ, jaki informacje generowane (przedstawiane, udostępniane) przez rachunkowość wywierają na ich odbiorców. Podejście to spowodowało weryfikację celów i zadań
rachunkowości, poszukiwania odpowiedzi m.in. na takie pytania:
• Kto jest użytkownikiem prezentowanych sprawozdań finansowych?
• Jaki charakter mają informacje potrzebne poszczególnym grupom użytkowników?
• Czy i jak zmienia się zachowanie inwestorów, wierzycieli zależnie od zastosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny?
• Czy możliwe jest opracowanie sprawozdań ogólnego przeznaczenia, które
uwzględniają potrzeby wszystkich grup użytkowników, czy raczej należy
indywidualizować je według potrzeb poszczególnych grup?
Oprócz właścicieli jest wiele stron zainteresowanych działalnością przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji społecznych. W praktyce gospodarczej występuje efekt sprzężenia zwrotnego. Podmioty gospodarki narodowej
i globalnej zarówno działają w różnorodnym otoczeniu informacyjnym, jak
i współtworzą rynek informacji społeczno-gospodarczych. Znajduje to swój
wyraz w zakresie raportowania informacji niefinansowych6 oraz realizacji
działań w nurcie społecznej odpowiedzialności.
Etyka jako problem społeczny w działalności gospodarczej jest ponadczasowa i niepodważalna. Ustalając moralne7 podstawy i reguły ludzkiego działania przy wykorzystaniu wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych,
odnosi się zawsze do ludzkich działań (w tym gospodarowania) i postaw wobec
innych ludzi, sytuacji, zjawisk8.
6 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2017,
poz. 61) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez
niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1 oraz Dz. Urz. UE
L 207 z 4.08.2015, s. 1).
7 Termin „moralność” jest synonimem terminu „etyka”; warto jednak zauważyć, że
moralność odnoszona jest częściej do życia psychicznego, a etyka traktowana jest jako
nauka o moralności.
8 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1984, s. 16.
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W dynamicznie zmieniającej się gospodarce i jej uwarunkowaniach nie
sposób określić i zapisać w normach prawnych wszystkich reguł działania,
wymagań i ograniczeń. Opracowywane i przyjmowane do stosowania kodeksy
etyki różnych grup zawodowych są wyrazem poszukiwania wskazówek dla
codziennego działania w tych obszarach, gdzie nie wszystko zostało zapisane,
a czasem nie może być zapisane w normach prawnych.
W podejściu etycznym kładzie się nacisk na zagadnienia sprawiedliwości,
prawdy i uczciwości. Element etyczny występuje we wszystkich aspektach rachunkowości. Uwzględniany jest przy kształtowaniu standardów sprawozdawczości
finansowej, prawa rachunkowości, standardów edukacyjnych i wykonywania
zawodu. Należy pamiętać, że istotnym elementem systemu rachunkowości jest
człowiek (nawet przy dużym stopniu informatyzacji – automatyzacji procesów
finansowo-księgowych), którego działania muszą mieć fundamenty etyczne.
Sądy etyczne zawsze dokonywane są w kontekście uwarunkowań społecznych
oraz kulturowych, w jakich działa jednostka. W biznesach rodzinnych normy
i zasady przekazywane były jako tradycja, nie wymagały formy pisemnej. W niektórych zaś zawodach, dla podkreślenia ich społecznego znaczenia, występują
formy zinstytucjonalizowane w postaci przysięgi, ślubowania czy kodeksu.
W ramach budowania nowego porządku społecznego Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołała Komisję Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego. Uznając, że zawód w dziedzinie rachunkowości
należy do zawodów zaufania publicznego, celowe było stworzenie Kodeksu
Zawodowego Etyki w Rachunkowości. Po konsultacjach środowiskowych komisja pod przewodnictwem prof. Anny Karmańskiej w roku jubileuszu 100‑lecia
organizacji księgowych na ziemiach polskich przedstawiła, a XIX Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyjął Kodeks Etyki
Zawodowej w Rachunkowości9.
Czy etyka w rachunkowości się opłaca? W wymiarze człowieka postępowanie
etyczne gwarantuje komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i godności.
W szerszym ujęciu daje korzyści przedsiębiorstwu i gospodarce. Wiarygodne,
rzetelne, wysokiej jakości informacje potwierdzają pozycję rynkową jednostki
gospodarującej jako godnej zaufania i współpracy, niezagrożonej upadłością,
posiadającej potencjał rozwojowy. Dla jednostek funkcjonujących w gospodarce, realizujących funkcje publiczne i społeczne, uczestniczących w rynku
9 Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007 (wydanie I), specjalne wydanie w 2013 r.
w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
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kapitałowym (ale także funkcjonujących poza nim) istotne jest świadome,
zgodne z zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej kształtowanie relacji
z otoczeniem. Praktycznym tego wyrazem jest staranność w zakresie przygotowywania i prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych.
Przegląd literatury przedmiotu, aktów prawnych, słowników, encyklopedii, podręczników pozwala zidentyfikować mnogość terminów dotyczących
rachunkowości. W związku z tym rodzi się pytanie: Czy tak szeroko rozwinęła się rachunkowość, czy są to nowe nazwy lub tylko synonimy? Interesujące rozważania w tym przedmiocie przeprowadził S. Sojak w opracowaniu
pod przewrotnym tytułem Rachunkowość przymiotnikowa10. Prezentuje on
w ujęciu alfabetycznym ponad 70 przymiotników stojących przy rzeczowniku
„rachunkowość”, z pewnością lista ta nie jest kompletna: agresywna, bankowa,
behawioralna, branżowa, budżetowa, czarno-biała, decyzyjna, domowa, ekologiczna, elektroniczna, etyczna, fabryczna, finansowa, finansowa zaawansowana, generacyjna, geopolityczna, globalna, gospodarska, górnicza, handlowa,
historyczna, inflacyjna, informatyczna, internetowa, jawna, kasowa, kolorowa,
komputerowa, korporacyjna, kreatywna, kupiecka, memoriałowa, menedżerska, międzynarodowa, międzyorganizacyjna, narodowa, normatywna, nowoczesna, outsourcingowa, pełna, podatkowa, podwójna, pojedyncza, pokoleniowa,
potrójna, pozytywna, praktyczna, prospektywna, prowizoryczna, publiczna,
retrospektywna, rolnicza, sądowa, sekretna, społeczna, sprawozdawcza, strategiczna, szczupła, środowiskowa, światowa, teoretyczna, toksyczna, tradycyjna, transakcyjna, twórcza, ułatwiona, uproszczona, wiejska, współczesna,
zaawansowana, zarządcza, zarządcza operatywna, zarządcza międzynarodowa,
zarządcza strategiczna, zarządcza środowiskowa, zarządcza zaawansowana,
zielona. Do wykazu tego można dodać „rachunkowość wody”, „rachunkowość
dwutlenku węgla”11.
Zdaniem S. Sojaka przymiotniki te spełniają różne funkcje, w zależności
od tego, czego dotyczą lub co wyjaśniają – czy rodzaj podmiotów, w których
rachunkowość jest stosowana, czy cechy rachunkowości, czy funkcję oceniającą. W ocenie autorki niektóre terminy są de facto określeniem rachunków
ekonomicznych prowadzonych na podstawie danych systemu rachunkowości
lub stanowią dodatkowe kryterium klasyfikacji i opisu przebiegu procesów
społeczno-gospodarczych. Stosowanie przy ewidencji różnych zdarzeń zasad
10 S. Sojak, Rachunkowość przymiotnikowa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011,
nr 62 (118), s. 265–266.
11 Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, red. C. Kochalski, CH Beck, Warszawa 2016, s. 140–158.
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wypracowanych przez rachunkowość, takich jak dokumentacja, podwójny
zapis, sprawozdawczość, nie czyni z tej ewidencji systemu rachunkowości
w pełnym wymiarze.

12.3. Przedmiot i zasady fundamentalne rachunkowości
Rachunkowość zajmuje się – dla celów poznawczych i decyzyjnych – liczbowym ujęciem i interpretacją zasobów majątkowych, źródeł ich finansowania oraz procesów gospodarczych (zakup, produkcja, sprzedaż, pozyskiwanie
kapitału), a także ich rezultatami (koszty, przychody) oraz wynikiem finansowym (całościowym). Przedmiot rachunkowości jest związany z przedmiotem
działania jednostki. Ponieważ jednostki gospodarujące (podmioty wyróżnione
w gospodarce) mogą prowadzić zróżnicowaną działalność, dlatego w rozważaniach systemowych określenie przedmiotu rachunkowości musi być odpowiednio uogólnione. Współcześnie szczególną uwagę poświęca się zasobom
naturalnym oraz procesom wynikającym z idei zrównoważonego rozwoju.
Rozszerza się przedmiot rachunkowości dla realizacji jej funkcji społecznej.
Rachunkowość jako system tworzenia informacji ekonomicznej opiera się
na dwóch metodach: podmiotowej i bilansowej.
Metoda podmiotowa rachunkowości (określana w opracowaniach także
jako zasada) przejawia się w tym, że rachunkowości prowadzona jest odrębnie dla każdej wydzielonej majątkowo (lub organizacyjnie) jednostki. Klasyfikacja posiadanego majątku oraz interpretacja zdarzeń gospodarczych, a także
ewidencja zmian w majątku i przebiegu procesów zachodzących w jednostce
odbywają się z punktu widzenia tej jednostki. W analizach ekonomicznych jednostki grupowane są w sektory: przedsiębiorstw, instytucji finansowych, sektor
publiczny12, instytucje społeczne, gospodarstwa domowe.
Metoda bilansowa polega na ewidencji, grupowaniu i przedstawianiu majątku
jednostki (w ujęciu zasobów i źródeł finansowania) oraz skutków wszystkich
zdarzeń gospodarczych zawsze dwustronnie i równoważnie, czyli bilansowo.
Z metody tej wynika zasada dwustronnego zapisu księgowego, określana jako
zasada (reguła) podwójnego zapisu księgowego.

12 Stworzenie współczesnego ładu społecznego wymaga czasami zmian w organizacji
i funkcjonowaniu państwa, por. E. Hellich, Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury
podmiotowej administracji publicznej, w: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.

12. Funkcja społeczna rachunkowości

195

O znaczeniu rachunkowości dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
decydują jej metody i zasady oraz funkcje, jakie wykształciły się historycznie.
To szczególne znaczenie rachunkowości przekłada się na prestiż i uznanie osób
profesjonalnie związanych z dyscypliną rachunkowości: osób prowadzących
księgi rachunkowe, biegłych rewidentów oceniających te księgi, finansistów
korzystających z rezultatów pracy służb finansowo-księgowych.
Zasady rachunkowości to zbiór reguł, procedur i norm mających zastosowanie w praktyce gospodarczej w celu dostarczenia wiarygodnych, użytecznych informacji o sytuacji majątkowej, przebiegu działalności i osiąganych
wynikach określonej jednostki.
Nadrzędne zasady rachunkowości są podporządkowane koncepcji wiernego
i rzetelnego obrazu. Koncepcja ta (zasada) określana jest także jako filozofia
rachunkowości. Rachunkowość musi odzwierciedlać – przez zastosowanie prawidłowej ewidencji operacji gospodarczych i ich przetworzenia (grupowania)
oraz odpowiednią sprawozdawczość – rzetelny i jasny obraz. Obiektywne, neutralne przedstawienie informacji bez manipulowania nimi w celu wywarcia
wpływu na zachowanie odbiorców tych informacji, czyni informacje pochodzące z systemu rachunkowości społecznie użytecznymi. Poniżej scharakteryzowano nadrzędne zasady.
Zasada memoriału polega na ujęciu w danym okresie wszystkich zdarzeń
gospodarczych dotyczących danej jednostki, w tym dotyczących przychodów
i kosztów w momencie ich wystąpienia, niezależnie od przepływów pieniądza.
Przeciwieństwem zasady memoriału jest zasada kasowa, czyli realnego
przepływu pieniądza. W Polsce rachunkowość w zakresie wykonania budżetu
państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, czyli ewidencja dochodów
i wydatków, obejmuje także etapy rozliczeń, a więc należności i zobowiązania. Ten sposób ewidencji jest typowy dla rachunkowości opartej na zmodyfikowanej zasadzie kasowej.
Z zasadą memoriałową łączy się zasada współmierności przychodów i kosztów (współmierność merytoryczna i czasowa), która ma istotne znaczenie przy
ustalaniu wyniku finansowego. Osiągniętym przychodom powinny być przyporządkowane określone koszty poniesione dla uzyskania przychodu. Realizacja
tej zasady powoduje powstanie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów. Zasadę współmierności merytorycznej i czasowej można odnieść do
zużywania zasobów naturalnych dla uzyskania określonych efektów. Zużywanie to powinno być optymalne, uwzględniające możliwości odtworzenia (odnawialności zasobów).
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Zasada ciągłości wyraża się w tym, że przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości (wycena majątku, prezentacja wyników) nie ulegną zmianie w ciągu
roku obrotowego. Zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. Poza
ciągłością zasad występuje ciągłość bilansowa – wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej
samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Pozwala to na ocenę zmian w sytuacji majątkowej za dowolne okresy
gospodarcze. Stosowanie zasady ciągłości nie oznacza niezmienności raz przyjętych zasad (polityki), które powinny być aktualizowane w aspekcie wiernego
i rzetelnego obrazu.
Zasada istotności dotyczy głównie prezentacji w sprawozdaniu finansowym, w którym wykazuje się wszystkie istotne dla oceny informacje, nieistotne
można pominąć. Wpływa na zasady grupowania i uszczegóławiania składników majątkowych, źródeł finansowania, ponoszonych kosztów (wydatków),
uzyskiwanych przychodów (dochodów), rodzajów wpływów i wydatków. Ma
zastosowanie do oceny istotności błędów i nieprawidłowości. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie
może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Pozwala rozróżniać błędy od oszustwa.
Zasada kontynuacji działania (ma zastosowanie przy wycenie bilansowej)
zakłada prowadzenie działalności w najbliższej przyszłości (min. 12 miesięcy).
Stosowana jest, kiedy nie przewiduje się likwidacji jednostki ani ograniczenia
działalności w istotnym zakresie. W określonych sytuacjach w sektorze finansów publicznych jednostki kończące działalność stosują zasady wyceny bilansowej jak jednostki kontynuujące działalność (zadanie publiczne jest nadal
realizowane). Warto podkreślić, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest
ideą, filozofią myślenia o rozwoju w kategoriach sprawiedliwości społecznej
i równości jako wartości odpowiadających za ciągłość międzypokoleniową.
Sustainable development – rozwój trwały i samopodtrzymujący się odpowiada
zasadzie kontynuacji działania.
Zasada ostrożności (ostrożnej wyceny) polega na zachowaniu rozwagi przy
dokonywaniu wyceny poszczególnych składników majątkowych tak, aby ich
wartość prezentowana w sprawozdaniu finansowym nie była zawyżona, a wynik
działalności (wynik finansowy, wykonania budżetu) nie został zniekształcony.
Z zasady tej wynika m.in. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych aktualizujących należności, ujmowanie wszystkich pozostałych kosztów operacyjnych
oraz niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych, tworzenie rezerw.
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Zasada zakazu kompensaty wpływa na oddzielne prezentowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań), przychodów i związanych z nimi kosztów. Dla oceny efektywności gospodarowania
istotne są poszczególne kategorie, a nie tylko wynik transakcji.
Podstawą ważności i obowiązywania nadrzędnych (fundamentalnych)
zasad jest poczucie stosowności ukształtowane w ramach historycznego rozwoju rachunkowości.

12.4. Rachunkowość a rachunki ekonomiczne
Wyznacznikiem rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI w. są idee zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przed rachunkowością, która uznawana jest za podstawowe ogniwo systemu informacyjnego
podmiotu gospodarującego, stawiane są nowe wyzwania w zakresie raportowania działań społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Raporty te, jak
i inne informacje, stanowić mogą podstawę kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju.
Cele zrównoważonego rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami
zrównoważonego rozwoju: gospodarczym (ekonomicznym), społecznym i środowiskowym. Realizacja ich wiąże się ze zwiększonym popytem na różnorodne
informacje. Szczególną rolę w procesach gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji społecznie użytecznych odgrywają rachunkowość i statystyka. Ich wzajemne relacje i oddziaływania mają istotny wpływ na strukturę
i jakość informacji13.
W 1930 r. Teofil Seifert pisał, że „sprawozdanie rachunkowe instytucji
zawierać ma nie tylko wykazy i wyniki działalności (…), lecz także szczegóły
statystyczne odnoszące się do rozciągłości interesów i rozwoju instytucji, mianowicie zaś ma przedstawiać stan interesów z każdej gałęzi (rodzaju) interesów”14. Rozszerzający się współcześnie zakres czynności w imię interesu
społecznego zwiększa rolę i znaczenie gromadzenia materiałów statystycznych.
Wymagania te można przypisać szczegółowej funkcji statystycznej. Ponieważ
dane statystyczne kształtują informacje o przebiegu działalności gospodarczej
13 E. Hellich, Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości, w: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, „Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 201.
14 T. Seifert, Polskie bilansoznawstwo, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1930, s. 4–5.
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i rozwoju społeczeństw, są wykorzystywane dla różnych rachunków ekonomicznych w skali mikro i makro, funkcja ta wpisuje się w zakres szeroko rozumianej funkcji społecznej.
W literaturze przedmiotu występuje określenie „rachunkowość społeczna”,
które wymaga szczególnej analizy. Rachunkowość społeczna to dyscyplina
statystyczno-ekonomiczna, stosująca konwencję ewidencyjną rachunkowości
(konto, zasada podwójnego zapisu, miernik pieniężny) oraz metodę bilansową
w celu ujmowania procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej i regionalnej. Dla ścisłości definicyjnej w praktyce międzynarodowej
jest to System Rachunków Narodowych (System of National Accounts, SNA)
– wewnętrznie uporządkowany zbiór spójnych, logicznych i zintegrowanych
rachunków makroekonomicznych, bilansów i tablic opracowanych według
obowiązujących norm i reguł statystycznych, służący do pomiaru efektów działalności gospodarczej w krajach o gospodarce rynkowej. Rachunki narodowe
w Unii Europejskiej opracowywane są przez państwa członkowskie w sposób
rzetelny i porównywalny według zasad i klasyfikacji przyjętych przez Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej
(ESA2010). Jest to szczególnie ważne dla pomiaru gospodarki, który odgrywa
kluczową rolę w kreowaniu polityki fiskalnej i gospodarczej UE. Przykładem
jest pomiar dochodu narodowego brutto (DNB), który wyznacza limit ogólnego budżetu UE i w znacznym stopniu wysokość wpłaty każdego z państw
członkowskich. Kluczowe znaczenie ma również pomiar produktu krajowego
brutto (PKB) i jego komponentów. PKB mierzy krajową działalność gospodarczą, a poprzez odniesienie do jego wartości danych dotyczących deficytu
i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dokonywana jest ocena
kondycji finansowej państw członkowskich.
W Polsce podmioty gospodarujące zobowiązane są ustawowo15 do przekazywania jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnych informacji
i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników
w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych
szczegółowo w odpowiednich przepisach.
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa (także w ujęciu regionalnym), organów państwa
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

15

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 2016, poz. 1068.
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Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września
2015 r. – Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju
203016 wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju:
1) koniec z ubóstwem, 2) zero głodu, 3) dobre zdrowie i jakość życia, 4) dobra
jakość edukacji, 5) równość płci, 6) czysta woda i warunki sanitarne, 7) czysta
i dostępna energia, 8) wzrost gospodarczy i godna praca, 9) innowacyjność,
przemysł, infrastruktura, 10) mniej nierówności, 11) zrównoważone miasta
i społeczności, 12) odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13) działania
w dziedzinie klimatu, 14) życie pod wodą, 15) życie na lądzie, 16) pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, 17) partnerstwo na rzecz celów.
Realizacja tych celów wpływa na procesy realizowane przez podmioty
gospodarki narodowej oraz kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej
państwa, a także działalność jednostek zaliczanych do sektora społecznego.
Należy zauważyć, że cele te są powiązane o relacjach sprzężenia zwrotnego.
Zasada zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska naturalnego jest
jednym z elementów koncepcji zrównoważonego rozwoju17. Z uwagi na fakt, że
każdy podmiot gospodarki poprzez swoją działalność oddziałuje na środowisko.
Dotyczy to nie tylko przyrody, ale całego otoczenia społeczno-gospodarczego.
Z tego względu rachunki w aspekcie ekologicznym zaczęto wprowadzać do
systemu rachunkowości jako „Rachunek kosztów ochrony środowiska”18, wpisujący się w szeroko rozumiane „Rachunki ekonomiczne środowiska”, które:
a) stanowią narzędzie łączące informacje dotyczące gospodarki i środowiska,
b) umożliwiają zmierzenie wkładu środowiska do gospodarki oraz oddziaływanie gospodarki na środowisko,
c) oferują środki służące do monitorowania presji wywieranych przez gospodarkę na środowisko oraz badaniu sposobów łagodzenia tych presji,
d) są rachunkami satelitarnymi w stosunku do rachunków narodowych, co
sprawia, że dostarczają w pełni spójnych danych z rachunkami narodowymi,
e) stanowią ważne źródło danych pomocnych w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska,
f) służą ocenie tendencji w wykorzystywaniu zasobów naturalnych, poziomu
emisji wynikających z działalności gospodarczej,
Publikacja ONZ A/RES/70/1 do ogólnego rozpowszechniania, 21 października 2015 r.
Ograniczenie zrównoważonego rozwoju do aspektów środowiskowych jest dużym
uproszczeniem.
18 E. Hellich, M. Klonowska, Rachunek kosztów ochrony środowiska, w: Zarządzanie
kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa,
red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007.
16

17
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g) służą ocenie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej w celu ochrony
środowiska.
W przestrzeni publicznej funkcjonują określenia: „rachunkowość środowiskowa” green accounting, rachunkowość ekologiczna, „rachunkowość wody”
itp. Są to elementy rachunków ekonomicznych, dla których dane mogą pochodzić z systemu rachunkowości.

12.5. Podsumowanie
Przedstawione w artykule analizy oraz wieloletnie badania autorki uzasadniają tezę, że rachunkowość służy społeczeństwu, niezależnie od formacji
społeczno-ekonomicznych. Dostosowuje zakres i sposób prezentacji informacji
dla potrzeb określonych użytkowników – grup społecznych. Służy także państwu i organizacjom międzynarodowym w budowaniu porządku społecznego.
W dobie globalizacji współczesna gospodarka rynkowa charakteryzująca się
odpowiedzialnością, zaangażowaniem, samoorganizacją i demokratycznym
zarządzaniem stawia szczególne wymagania dla rachunkowości – społecznej
użyteczności i wiarygodności informacji. Tak więc, niezależnie od analizowanych różnych funkcji szczegółowych rachunkowości, system informacyjny
rachunkowości co do zakresu, struktury, powiązań z innymi systemami informacyjnymi gospodarki powinien być badany i rozwijany w świetle teorii informacji i ekonomiczności informacji (koszty społeczne informacji).
Współcześnie zakres przedmiotowy rachunkowości rozszerza się na skutek
procesów globalizacji, zmian w procesach zarządzania oraz technologii przetwarzania i komunikowania w obszarze działalności gospodarczej i publicznej.
Przedmiotem badań są zagadnienia rachunkowości w podmiotach działających
dla zysku i non profit, krajowych i międzynarodowych oraz w skali globalnej. Zachodzą zmiany w zakresie pomiaru dokonań oraz rozszerza się zakres
sprawozdawczości wykraczający poza ramy sprawozdawczości finansowej.
Informacje niefinansowe można traktować jako uzasadnienie bieżących oraz
zapowiedź przyszłych wyników finansowych.
Szeroko rozumiana rachunkowość uwzględnia też, w różnym zakresie, tradycyjnie pojmowaną problematykę zarządzania finansami. O ile twierdzenie
to uzasadnia rozwój rachunkowości jednostek zarobkowych, o tyle w odniesieniu do rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych występowały i występują ograniczenia wynikające z władzy administracyjnej. Jedynie
podejście interdyscyplinarne według teorii systemów, uwzględniając związki
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rachunkowości z nauką finansów, ekonomii, prawa, statystyki pozwoli na realizację strategii zrównoważonego rozwoju przy zrównoważonych finansach.
Rachunkowość jako nauka społeczna uzależniona jest od mądrości, osądów
oraz rzetelności przedstawicieli tej profesji. Jest konsekwencją wiedzy, etyki
i profesjonalnego osądu. Należy zauważyć, że zasady w naukach przyrodniczych są jednoznaczne, w rachunkowości są wynikiem procesu myślowego.
Rachunkowość jest nauką społeczną, nie jest mechanicznym ćwiczeniem ani
zbiorem reguł, które mogą być zastosowane przez komputer. Rachunkowość
wciąż pozostaje sztuką. Wymaga i będzie wymagała rozważnych sądów odpowiedzialnych profesjonalistów.

Literatura
Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 1998.
Hellich E., Etyczny wymiar rachunkowości, w: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – Etyka – Środowisko, red. D. Dziawgo, B. Borys,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
Hellich E., Klonowska M., Rachunek kosztów ochrony środowiska, w: Zarządzanie
kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007.
Hellich E., Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Hellich E., Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej, w: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.
Hellich E., Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości, w: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 201.
Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007.
Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości. Wydawnictwo AE w Krakowie,
Kraków 2001.
Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 2016.
Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1 – wykład, Difin, Warszawa 2005 i nast.
Peche T., Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce
narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

202

Ewa Hellich

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r.
– Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,
Publikacja ONZ A/RES/70/1 do ogólnego rozpowszechniania, 21 października
2015.
Seifert T., Polskie bilansoznawstwo, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1930.
Sojak S., Rachunkowość przymiotnikowa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
2011, nr 62 (118).
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1984.
Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017,
poz. 61.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 2016, poz. 1068.
Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, red. C. Kochalski, CH Beck, Warszawa 2016.

Adam Hoszman
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13. Zmiany struktury przychodów linii
i portów lotniczych

13.1. Wprowadzenie
Ćwierćwiecze to w sektorze transportu lotniczego bardzo długi okres.
W przypadku tego sektora zmiany obserwowane w tak długim przedziale
czasu zawsze są głębokie i mają charakter strukturalny. Od początku lat 90.
XX w. do chwili obecnej lotnictwo cywilne przeszło przez dwa poważne kryzysy (pierwszy na początku XXI w. był spowodowany zamachami terrorystycznymi na terytorium Stanów Zjednoczonych przeprowadzonymi 11 września
2001 r., natomiast drugi – kryzysem finansowym zapoczątkowanym w 2007 r.).
W związku z liberalizacją rynku, zwłaszcza w Europie doszło tym czasie również do znacznych przeobrażeń w modelach biznesowych linii lotniczych, co
przejawiało się wzrostem udziału rynkowego przewoźników niskokosztowych
(low-cost carriers – LCC) oraz modyfikacją sposobu funkcjonowania przewoźników tradycyjnych. Procesy stały się początkiem hybrydyzacji modeli
biznesowych linii lotniczych, tj. konwergencji modelu tradycyjnego i niskokosztowego1 – trend ten jest szczególnie widoczny w ostatnich latach, kiedy
możemy obserwować szeroką gamę modeli biznesowych linii lotniczych mieszczących się pomiędzy wspomnianymi wyżej dwoma modelami bazowymi2.
Zmiany w funkcjonowaniu przewoźników lotniczych stały się po części

1 J. Daft, S. Albers, An Empirical Analysis of Airline Business Model Convergence, “Journal of Air Transport Management” 2015, No. 46, s. 3–11.
2 G. Lohmann, T. T. R. Koo, The Airline Business Model Spectrum, “Journal of Air Transport Management” 2013, No. 31, s. 7–9.
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przyczyną wielu przeobrażeń w modelach działania portów lotniczych3. Procesy
te mają charakter wieloaspektowy i dotyczą licznych obszarów funkcjonowania
zarówno linii, jak i portów lotniczych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie
m.in. w strukturze przychodów tych podmiotów. Celem niniejszego artykułu
jest analiza tendencji dotyczących kształtowania się przychodów tych dwóch
grup podmiotów działających na rynku lotniczym i próba wskazania, w jakim
kierunku będzie ewoluowała struktura przychodów portów i linii lotniczych.
Obserwacja branży lotniczej wskazuje, że jedną z zasadniczych tendencji jest
wzrost udziału przychodów z działalności dodatkowej tych dwóch kategorii
podmiotów przy malejącym jednocześnie znaczeniu przychodów z działalności podstawowej (tj. przychodów taryfowych w przypadku przewoźników lotniczych i przychodów z działalności lotniczej w przypadku portów lotniczych).
Hipoteza ta zostanie zweryfikowana w niniejszym artykule.

13.2. Przychody dodatkowe w liniach lotniczych
Przychody operacyjne linii lotniczych można podzielić na dwie zasadnicze
grupy, tj. przychody taryfowe oraz przychody pozataryfowe, czyli przychody
dodatkowe (ancillary revenue). Przychody taryfowe pochodzą ze sprzedaży
usług transportu pasażerskiego i są w dużej mierze tożsame z przychodami
ze sprzedaży biletów lotniczych. Z kolei przychody dodatkowe są związane ze
sprzedażą lub pośredniczeniem w sprzedaży innych produktów i usług, które
zwykle pozostają w związku z odbywaną przez pasażera podróżą lotniczą.
Wśród przychodów dodatkowych można wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. przychody ze sprzedaży produktów i usług dodatkowych oraz przychody prowizyjne4.
Pierwsza grupa odnosi się do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży przede
wszystkim tych produktów i usług dodatkowych, które były niegdyś oferowane
w ramach ceny biletu płaconej przez pasażera, a obecnie (zwłaszcza w przypadku przewoźników niskokosztowych) są oferowane odrębnie (unbundled
products) za dodatkową opłatą (np. posiłki i napoje na pokładzie, bagaż rejestrowany, możliwość wyboru miejsca, dostęp do systemu rozrywki na pokładzie
itd.). Należy podkreślić, że coraz więcej przewoźników tradycyjnych stosuje
3 G. Burghouwt, Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport
Planning, Routledge 2016, s. 149–176, 254–255.
4 J. F. O’Connell, Ancillary Revenues: The New Trend in Strategic Airline Marketing, w: Air
Transport in the 21st Century, red. J. F. O’Connel, G. Williams, ASHGATE, 2011, s. 148.
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w ostatnich latach tę strategię i nalicza opłaty za dodatkowe usługi (dotyczy
to przede wszystkim opłat za bagaż rejestrowany i możliwość wyboru miejsca
na pokładzie). Ponadto do tej grupy zaliczane są także przychody związane
z funkcjonowaniem programów lojalnościowych dla często podróżujących pasażerów. W tym przypadku przychody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży
punktów (mil) w tych programach partnerom (takim jak banki, wypożyczalnie
samochodów, sieci hoteli i in.), którzy nagradzają tymi punktami swoich klientów
za obroty na karcie kredytowej, wynajem samochodu czy pokoju hotelowego.
Przychody o charakterze prowizyjnym pochodzą z pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń, wynajmu samochodów, pokoi hotelowych, usług przewozu
z lotniska/na lotnisko, usług parkingów lotniskowych i in. W przypadku tych
produktów i usług linia lotnicza występuje jedynie jako pośrednik oferujący
możliwość ich zakupu podczas dokonywania rezerwacji biletu lotniczego, ale
sama nie jest dostawcą produktu czy usługodawcą.
Ponadto w ramach przychodów dodatkowych linie lotnicze uzyskują wpływy
z innych źródeł, przede wszystkim reklamy (zarówno w kabinach samolotów,
jak i na poszyciu kadłuba). Innym ważnym źródłem przychodów dodatkowych,
zwłaszcza w przypadku przewoźników niskokosztowych, są programy marketingowe, które często stanowią ukrytą formę subsydiów mających na celu
skłonienie tych przewoźników do obsługi określonych tras lub zwiększenia oferowania w danym porcie lotniczym. Władze lokalne lub porty lotnicze zamawiają u takich przewoźników programy marketingowe promujące dany region
czy port lotniczy, jednak zasadniczym celem takich działań jest wsparcie finansowe przewoźników, które, gdyby miało postać jawnego subsydium, zostałoby
najprawdopodobniej uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Programy
marketingowe również budzą wątpliwości organów regulacyjnych (a w jeszcze większym stopniu linii lotniczych niekorzystających z takiego wsparcia),
jednak liczba podejmowanych decyzji uznających takie wsparcie za niedozwoloną pomoc publiczną jest bardzo niewielka w odniesieniu do powszechności
stosowania tego narzędzia. W dalszej części niniejszego opracowania dane
liczbowe dotyczące przychodów dodatkowych odnoszą się jedynie do dwóch
pierwszych podstawowych kategorii, tj. bez przychodów z reklamy oraz z wszelkiego rodzaju subsydiów (jawnych i niejawnych).
Najbardziej wszechstronne i kompletne dane na temat przychodów dodatkowych gromadzi firma doradcza IdeaWorks. Dane te są gromadzone i publikowane od 2007 r., przy czym ich zakres z czasem się rozszerza. Od 2010 r.
podawane są dane dotyczące szacowanej wielkości przychodów dodatkowych
we wszystkich liniach lotniczych na świecie, co zobrazowano na rysunku 1.
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Przed rokiem 2010 publikowano dane zbiorcze dotyczące wyłącznie tych linii
lotniczych, które informowały o uzyskiwanych przychodach dodatkowych.
W okresie od 2010 do 2017 r. można zaobserwować dynamiczny wzrost wartości przychodów dodatkowych, którego tempo jest wyższe od tempa wzrostu
przychodów ogółem, o czym świadczy rosnący udział tej pierwszej kategorii w przychodach ogółem. W ciągu ośmiu lat udział ten zwiększył się ponad
dwukrotnie i, biorąc pod uwagę obserwowaną ewolucję modeli biznesowych
zarówno przewoźników niskokosztowych, jak i tradycyjnych, należy spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia tej kategorii przychodów.
Rysunek 1. Szacowana wielkość przychodów dodatkowych linii lotniczych na świecie
oraz udział tych przychodów w przychodach ogółem w latach 2010–2017
(w %)
100

10,6

90

9,1

80
70
60
50
40

4,8

5,6

5,4

30
20
10
0

22,6
2010

32,5

36,1

2011

2012

6,0

42,6

2013

Przychody dodatkowe globalnie

6,7

49,9

2014

12,5
10,0

7,8
7,5

59,2

67,4

82,2

5,0
2,5

2015

2016

2017

0,0

Udział w przychodach ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji prasowej Airline ancillary revenue projected
to be $ 82.2 billion worldwide in 2017, IdeaWorksCompany, http://www.ideaworkscompany.com/
wp-content/uploads/2017/11/Press-Release-123‑Global-Estimate.pdf, dostęp: 28.12.2017.

W 2010 r. średni udział przychodów dodatkowych w przychodach ogółem przekroczył w skali całego sektora pasażerskiego transportu lotniczego
10 proc. Jednak zróżnicowanie przewoźników lotniczych pod tym względem
jest bardzo duże. Część linii lotniczych w ogóle nie publikuje danych dotyczących przychodów dodatkowych, zwykle dlatego, że ich udział w przychodach
ogółem jest bardzo niski. Z drugiej strony jest pewna (wciąż bardzo niewielka)
grupa przewoźników, w przypadku których udział tej kategorii przychodów
przekracza 40 proc. Na rysunku 2 przedstawiono, jak kształtują się przychody
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dodatkowe na tle przychodów ogółem w 20 liniach lotniczych, które charakteryzują się najwyższym udziałem przychodów dodatkowych w przychodach
ogółem. W tym gronie znalazło się 8 linii lotniczych z Ameryki Północnej (7
przewoźników amerykańskich i jeden z Meksyku), a także po 6 linii z Europy
oraz regionu Azji i Pacyfiku, 18 spośród 20 przewoźników o największym udziale
przychodów dodatkowych w przychodach ogółem to linie działające w ramach
modelu niskokosztowego (lub hybrydowego, który wyewoluował z modelu
LCC), a tylko dwóch przewoźników (United i Alaska Group) to przewoźnicy
tradycyjni, których modele biznesowe przeszły już przez pewne procesy hybrydyzacji i w których zaadaptowano niektóre rozwiązania charakterystyczne dla
modelu niskokosztowego.
Rysunek 2. Linie lotnicze o największym udziale przychodów dodatkowych
w przychodach ogółem w 2016 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Sorensen, red. E. Lucas, The 2017 CarTrawler Yearbook of Ancillary Revenue, IdeaWorksCompay, September 2017, http://www.ideaworkscompany.com/
wp-content/uploads/2017/09/2017‑Ancillary-Revenue-Yearbook.pdf, dostęp 29.12.2017.

Scharakteryzowany powyżej dychotomiczny podział przychodów linii
lotniczych nie występował od zawsze. Dopiero kilkanaście lat temu zaczęto
wyróżniać te dwie zasadnicze grupy przychodów operacyjnych przewoźników
lotniczych, a było to związane z dynamicznym rozwojem nowego modelu biznesowego, tj. przewoźnika niskokosztowego. W obszarze przychodowym model
ten zakłada m.in. sprzedaż biletów lotniczych, których cena nie uwzględnia
dodatkowych usług, i pobieranie dodatkowych opłat za te usługi, oferowane
oddzielnie. Początkowo taka strategia była stosowana wyłącznie przez linie
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niskokosztowe, natomiast od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych oraz od
kilku lat w Europie takie rozwiązania są coraz częściej wdrażane przez tradycyjnych przewoźników sieciowych, zwłaszcza w odniesieniu do tras krótkich i średnich, gdzie linie te często bezpośrednio konkurują z przewoźnikami
niskokosztowymi. Należy spodziewać się dalszego wzrostu udziału tej grupy
przychodów w przychodach ogółem, tym bardziej, że coraz większa liczba
przewoźników tradycyjnych podejmuje starania mające na celu zwiększenie
przychodów dodatkowych.

13.3. Przychody portów lotniczych z działalności pozalotniczej5
Przychody operacyjne portów lotniczych dzielą się zasadniczo na dwie podstawowe kategorie – są to przychody z działalności lotniczej oraz przychody
z działalności pozalotniczej. Przychody zaliczane do pierwszej grupy pochodzą
ze sprzedaży usług lotniczych, tj. związanych z obsługą statków powietrznych,
pasażerów i ładunków. Z kolei przychody pozalotnicze związane są z działalnością na terenie portu lotniczego innych podmiotów niż zarządzający lotniskiem. W tym przypadku port lotniczy uzyskuje zwykle wynagrodzenie od tych
podmiotów i może ono mieć dwojaki charakter, tj. w postaci wpływów z prowizji od wielkości obrotów lub opłaty za wynajem określonych powierzchni
pod różne rodzaje działalności realizowanej przez inne podmioty na terenie
należącym do zarządzającego lotniskiem.
Struktura przychodów ze sprzedaży usług lotniczych i pozalotniczych jest
zróżnicowana pomiędzy portami lotniczymi na świecie. W ujęciu globalnym
w ostatnich latach proporcja przychodów lotniczych i pozalotniczych wynosi
ok. 60/406 i jest stosunkowo stabilna z niewielką tendencją spadku udziału przychodów z działalności pozalotniczej. Dane przedstawiające kształtowanie się
tej struktury w latach 2005–2015 przedstawiono na rysunku 3.
Wśród przyczyn niewielkich spadków udziału przychodów z działalności
pozalotniczej w latach 2005–2015 należy upatrywać kilku czynników. Po pierwsze, po okresie wzrostu udziału tej grupy przychodów w przychodach ogółem,
5 Szersza dyskusja nt. struktury i ewolucji przychodów portów lotniczych została
zawarta w referacie pt. Cross-sectional analysis of airport revenue sources przygotowanym
przez E. Marciszewską i A. Hoszmana na II międzynarodową konferencję „Transport for
Today’s Society”, 17–19 maja 2018 r., Bitola, Macedonia, opublikowanym w publikacji
pokonferencyjnej.
6 Dane ACI.
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który rozpoczął się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i trwał przez ponad
dwie dekady7, nastąpiło pewne nasycenie rynku obejmującego tę grupę usług,
w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, których udział w obsłudze
ruchu lotniczego na świecie jest największy. W Europie Zachodniej dodatkowym czynnikiem była likwidacja sprzedaży bezcłowej w przypadku podróży
pomiędzy krajami Unii Europejskiej, która nastąpiła w 1999 r.8. Biorąc pod
uwagę, że znaczna część przychodów z działalności pozalotniczej pochodzi
z prowizji od operatorów sklepów lotniskowych oraz z wynajmu powierzchni
handlowych (struktura tej grupy przychodów zostanie omówiona w dalszej
części raportu), jako trzeci czynnik należy wskazać spadek atrakcyjności oferty
handlowej sklepów lotniskowych na tle konkurencyjnych kanałów sprzedaży,
w szczególności sklepów i platform internetowych.
Rysunek 3. Struktura przychodów portów lotniczych (globalnie) w latach 2005–20159
(w %)
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Źródło: ACI Airport Economics Report 2014, za: P. Lucas, I. Lioutov, ACI Economics & Statistics,
ACI World, http://www.aci-na.org/sites/default/files/aci_airport_economics_report_aci_na.pdf, dostęp:
29.11.2017, Airport economics at a glance, ACI, http://www.aci.aero/media/05d93cc4-3524-4f42-9cd0-0e7896130090/O88 m2w/Statistics%20and%20Data/Infographics/Aiport_economics_at_a_
glance.pdf, dostęp 29.11.2017, ACI Airport Economics Report 2017 za: R. Celleja, Concessionare
Analyzer+, https://concessionaireanalyzer.com/airport-non-aeronautical-revenues-growth-2017/,
dostęp 29.11.2017.

A. Graham, Managing Airports, Routledge 2014, s. 78.
A. Graham, P. Morrell, Airport Finance and Investment in the Global Economy, Routledge 2017, s. 29.
9 Dane obejmują tylko przychody operacyjne. Dane za lata 2005–2012 oszacowano
na podstawie opublikowanych przychodów ze sprzedaży usług lotniczych oraz pozostałych
7

8
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Jak pokazano na rysunku 3, przychody z działalności pozalotniczej, które
w przypadku lotnisk o mocno rozwiniętej ofercie handlowej mogą stanowić
nawet ponad 50 proc. łącznych przychodów operacyjnych portów lotniczych,
składają się z kilka głównych komponentów (rysunek 4). Przychody związane
z funkcjonowaniem sklepów lotniskowych, wypożyczalni samochodów i lokali
gastronomicznych składają się zwykle z dwóch komponentów – stałej opłaty za
wynajem powierzchni handlowych oraz prowizji od obrotów10. Pozycja „wynajem
powierzchni” odnosi się do przychodów związanych z powierzchnią terminalu
wynajmowaną liniom lotniczym (dotyczy to głównie rynku amerykańskiego).
Rysunek 4. Struktura przychodów portów lotniczych* z działalności pozalotniczej
w roku 2015 (w %)
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* 827 portów lotniczych (obsługujących 73 proc. światowego ruchu pasażerskiego) zrzeszonych
w Airports Council International.
Źródło: 2017 ACI Economics Report, za R. Calleja, Concessionaire Analyzer+, https://concessionaireanalyzer.com/airport-non-aeronautical-revenues-growth-2017, dostęp 4.12.2017.

Głównym źródłem przychodów z działalności pozalotniczej są prowizje
i opłaty stałe uzyskiwane od sklepów lotniskowych. Ze względu na tę dominaprzychodów (w tym nieoperacyjnych), posiłkując się danymi z lat 2013–2015, które są
prezentowane w sposób bardziej szczegółowy, tj. z uwzględnieniem udziału przychodów
nieoperacyjnych.
10 N. Halpern, A. Graham, Airport Marketing, Routledge 2013, s. 156.
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cję ta kategoria przychodów jest również odpowiedzialna w dużym stopniu za
kształtowanie się proporcji przychodów z działalności lotniczej i pozalotniczej
w ostatnich latach. Oprócz wymienionych wcześniej przyczyn wolniejszego
tempa wzrostu przychodów pozalotniczych w porównaniu z przychodami
z działalności lotniczej należy w tym kontekście wymienić również kwestie
operacyjne i uwarunkowanie regulacyjne dotyczące funkcjonowania portów
lotniczych. Zwiększone wymagania odnośnie do bezpieczeństwa oraz kontroli
pasażerów powodują, że średnio pasażerowie mniej czasu spędzają w strefie
zastrzeżonej lotniska, co przekłada się na spadek dynamiki sprzedaży sklepów
wolnocłowych. Z drugiej strony porty lotnicze stosują wiele narzędzi mających
zwiększyć obroty tych sklepów, np. wyznaczając trasy ruchu pieszego w taki
sposób, aby droga od kontroli bezpieczeństwa do wyjścia do samolotu wymagała przejścia przez strefę handlową. Innym sposobem jest podawanie numerów
wyjść do samolotów krótko przed rozpoczęciem procesu wpuszczania pasażerów na pokład, tak aby podróżni zamiast przesiadywać przy wyjściu do samolotu krążyli po terminalu, co zwiększa szanse na wizyty w strefie handlowej.
Rysunek 5. Struktura przychodów portów lotniczych* z działalności pozalotniczej w roku
2013 wg regionów świata (w %)
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* 653 porty lotnicze (obsługujące 70 proc. światowego ruchu pasażerskiego) zrzeszone w Airports
Council International.
Źródło: 2014 ACI Airport Economics Report, za State of Airport Economics, ICAO, https://www.icao.
int/sustainability/Airport_Economics/State%20of%20Airport%20Economics.pdf, dostęp 9.12.2017.
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Analiza struktury przychodów z działalności pozalotniczej wg regionów
świata przedstawiona na rysunku 5 wskazuje na istotne zróżnicowanie pomiędzy grupami krajów. W szczególności należy zwrócić uwagę na mały udział
przychodów z tytułu prowizji od sklepów zlokalizowanych na terenach portów lotniczych w Ameryce Północnej. Z drugiej strony wyraźnie widoczny jest
względnie duży udział tej grupy przychodów w portach lotniczych z Bliskiego
Wschodu, gdzie działalność handlowa ze względu na centra przesiadkowe
w Dubaju, Abu Zabi i Ad-Dausze jest wysoko rozwinięta. Biorąc pod uwagę
tendencje występujące w tej grupie przychodów i zidentyfikowane zagrożenia
(w szczególności presję konkurencyjną ze strony alternatywnych kanałów dystrybucji, takich jak sklepy internetowe), można przypuszczać, że taka struktura
przychodów z działalności pozalotniczej będzie stanowić wyzwanie dla lotnisk
bliskowschodnich. W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na pewne
cechy struktury przychodów widoczne na rysunku 6. Ze względu na specyfikę
podróży w Stanach Zjednoczonych obserwowany jest względnie wysoki udział
przychodów z parkingów oraz wypożyczalni samochodów w amerykańskich
portach lotniczych.
Obecnie nie można stwierdzić, aby którakolwiek z dwóch podstawowych
kategorii przychodów portów lotniczych (tj. przychody z działalności lotniczej
oraz z działalności pozalotniczej) miała większe znaczenie dla sektora lotniskowego z punktu widzenia zarządzania strategicznego tymi podmiotami. O ile
wzrost udziału przychodów z działalności pozalotniczej (w tych portach, które
nie osiągnęły jeszcze nasycenia pod tym względem) jest ważny jako element
budowania bazy przychodowej, to wciąż w wielu portach lotniczych większa
część przychodów związana jest ze sprzedażą usług lotniczych, co oznacza, że
nadal istnieją możliwości zwiększania przychodów z działalności dodatkowej.

13.4. Podsumowanie
Przez ostatnie 25 lat na większości rynków można było zaobserwować
istotne zmiany w zakresie struktury przychodów dwóch najistotniejszych grup
podmiotów reprezentujących stronę podażową w sektorze transportu lotniczego, tj. linii i portów lotniczych. O ile w przypadku największych portów
lotniczych na świecie działających na rynkach rozwiniętych (tj. przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej) struktura przychodów
pozostawała stosunkowo stabilna w czasie, o tyle w przypadku mniejszych
portów lotniczych, w szczególności działających na rynkach, które w ostatnim
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ćwierćwieczu dynamicznie się rozwijały, a także w przypadku linii lotniczych
zmiany te miały dużo głębszy charakter. Ogólna tendencja, jaką można zaobserwować w odniesieniu do tych grup podmiotów, przejawia się we wzroście
znaczenia przychodów z innych źródeł niż podstawowa, tradycyjnie rozumiana
działalność. Ze względu na niską bazę wzrost znaczenia przychodów dodatkowych w przypadku linii lotniczych jest bardzo dynamiczny, podczas gdy w portach lotniczych, w których jeszcze istnieje potencjał zwiększania przychodów
z działalności pozalotniczej, dynamika ta jest niższa, co wiąże się z faktem, że
procesy te zachodzą od dłuższego czasu (tj. od kilkudziesięciu lat), a nie jak
w przypadku przychodów dodatkowych – od około dziesięciu.
Obserwowane zmiany struktury przychodów stanowią duże wyzwanie dla
zarządzających liniami i portami lotniczymi. W przypadku portów lotniczych
zwiększenie przychodów z działalności pozalotniczej, które jest możliwe przede
wszystkim dzięki wzrostowi liczby obsługiwanych pasażerów, może wymagać
obniżania opłat lotniskowych, co z kolei przełoży się na spadek przychodów
z działalności lotniczej. Co więcej, struktura przychodów z działalności pozalotniczej będzie miała wpływ na kształtowanie się wyników finansowych lotnisk
w przyszłości. Porty lotnicze, które w dużej mierze polegają na przychodach
z handlu na terenie lotnisk, będą musiały zmierzyć się ze słabnącą dynamiką
tej branży. Z kolei w przypadku linii lotniczych znaczne zwiększenie przychodów dodatkowych może wymagać zmiany podejścia do budowania przychodów
taryfowych, tj. przedefiniowania sposobów zarządzania przychodami i podażą
(revenue management). Może się bowiem okazać, że maksymalizacja przychodów taryfowych, która jest celem stosowania narzędzi revenue management,
nie prowadzi do równoczesnej maksymalizacji przychodów dodatkowych. Biorąc jednak pod uwagę, że przychody dodatkowe w przypadku większości linii
lotniczych wciąż mają stosunkowo niewielki udział w przychodach ogółem,
problem ten może się ewentualnie pojawić dopiero w perspektywie kolejnych
lat, wraz ze wzrostem znaczenia tej grupy przychodów.
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14. E
 wolucja regulacji dotyczących cen
transferowych w Polsce

14.1. Wprowadzenie
Zagadnienie cen transferowych jest ściśle związane z problematyką przerzucania dochodów podatkowych (zysków). Potrzeba regulacji prawnych mających na celu zapobieganie przerzucaniu dochodów pomiędzy podmiotami
gospodarczymi w obrocie międzynarodowym jest przede wszystkim wynikiem
dwóch czynników – rozwoju obrotów handlowych i zróżnicowanego poziomu
opodatkowania. U podstaw tych regulacji legło założenie, że podmioty powiązane, dla których efekty działalności gospodarczej w postaci dochodu (zysku)
stają się wspólne, mogą przerzucać między sobą dochody poprzez stosowanie we wzajemnych transakcjach cen nieodpowiadających cenom rynkowym
i w ten sposób generować dochód w tym podmiocie, który podlega niższemu
poziomowi opodatkowania1.
Problematyka korekty dochodu w wyniku transfer pricing (przerzucania
zysków) znalazła ustawową regulację przede wszystkim w art. 11 updop2 oraz
odpowiednio w art. 25 updof3. Za rok 2017 wielu podatników sporządzi po raz
pierwszy dokumentację podatkową cen transferowych według nowych zasad
wynikających ze zmienionego art. 9a updop (art. 25a updof). Zaostrzone wymogi
dokumentacyjne stanowią rezultat wdrożenia do polskiego systemu prawnego
wyników prac OECD prowadzonych w ramach projektu BEPS (Base Erosion
Zob. wyrok NSA z 21.05.1998 r., SA/Gd 1151/97.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U.
2016, poz. 1888 ze zm., dalej jako „updop”.
3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U.
2016, poz. 2032 ze zm., dalej jako „updof ”.
1
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and Profit Shifting; erozja bazy podatkowej oraz przenoszenie zysków). Końcowe raporty BEPS zostały opublikowane 5 października 2015 r.4, a cen transferowych i dokumentacji podatkowej dotyczą działania nr 8–10 BEPS (Aligning
Transfer Pricing Outcomes with Value Creation) oraz 13 BEPS (Transfer Pricing
Documentation and Country-by-Country Reporting).
Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono ewolucję mechanizmów
zabezpieczających uzasadnione interesy fiskalne państwa (korekta dochodów, obowiązki dokumentacyjne), wskazując jednocześnie na wzrost obciążeń
(w szczególności dużych) przedsiębiorstw.

14.2. Istota podatkowych cen transferowych
14.2.1. Pojęcie cen transferowych
Samo pojęcie cen transferowych wywodzi się z teorii cen i rachunkowości zarządczej. W ujęciu historycznym ceny transferowe to ceny dóbr i usług
wymienianych pomiędzy oddziałami wchodzącymi w skład przedsiębiorstw.
W okresie rozwoju przedsiębiorstw o zasięgu globalnym pojęcie to zaczęło również obejmować transfery między wchodzącymi w skład międzynarodowych
grup odrębnymi podmiotami z siedzibą w różnych państwach5.
Z podatkowego punktu widzenia cenę transferową definiuje się jako cenę
ustalaną dla transferu dóbr, usług lub wartości niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi6. Na gruncie polskiego wewnętrznego prawa podatkowego używa się pojęcia „cena transakcyjna”. Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ordynacji
podatkowej7 przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów
prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.
Zob. http://www.oecd.org/tax/beps-2015‑final-reports.htm
Vgl E. Schmalenbach, Über Verrechnungspreise: Rede am Geburtstag des Deutschen
Kaisers und Kö- nigs von Preußen am 27. Januar 1909 in der Halle der Handelshochschule
zu Köln, Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung (1909), 165 ff.; J. Hirshleifer,
On the Economics of Transfer Pricing, “The Journal of Business” 1956, s. 172 i nast.
6 Zob. wytyczne OECD, przedmowa, nr brzeg. 11. Rada OECD zatwierdziła Wytyczne
w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych do publikacji w dniu 13 lipca 1995 r. Wytyczne były wielokrotnie modyfikowane
i rozszerzane, ostatnio na podstawie rekomendacji wynikających z planu działań BEPS.
7 Zob. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2017, poz. 201 ze zm.
4
5
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Samo pojęcie ceny transferowej należy odnosić do cen ustalonych w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od tego,
czy ich poziom realnie odzwierciedla wartość rynkową transakcji, czy też nie.
Kontroli podatkowej podlega kwestia, czy ceny uzgodnione pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe) różnią się od cen, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne8.

14.2.2. Podmioty powiązane
W międzynarodowym prawie podatkowym pojęcie „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza przedsiębiorstwo wypełniające przesłanki zawarte w art. 9 ust. 1
lit. a i lit. b Konwencji Modelowej OECD9, tj. jeżeli:
a) przedsiębiorstwo jednego z umawiających się państw bierze udział bez
pośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa (tzw. spółka-matka i córka) albo
b) te same osoby biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu,
kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa jednego z umawiających się państw
i przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa (tzw. spółki-siostry).
Sformułowane warunki „powiązania dwu przedsiębiorstw” pokrywają się
zasadniczo z przesłankami zawartymi w polskich wewnętrznych przepisach
podatkowych. W myśl art. 11 ust. 1 lub 4 updop, względnie art. 25 ust. 1 lub
ust. 4 updof, powiązanie kapitałowe oznacza „posiadanie bezpośrednio lub
pośrednio udziału w kapitale innego podmiotu nie mniejszego niż 25 proc.”,
z kolei powiązanie organizacyjne (niekapitałowe) – „bezpośredni lub pośredni
udział w zarządzaniu lub kontroli”.
W stosunkach pomiędzy polskimi rezydentami, czyli tylko w relacjach krajowych, za podmioty powiązane uznaje się również podmioty, pomiędzy którymi występują:
–– powiązania o charakterze rodzinnym,
–– powiązania wynikające ze stosunku pracy,
–– powiązania majątkowe.
Zob. Dokumentacja podatkowa cen transferowych, red. M. Jamroży, Gdańsk 2017, s. 44.
OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and on Capital,
Condensed Version, 2014; dalej też jako „KM-OECD”. Umowy bilateralne zawierane przez
Polskę wzorują się na Konwencji Modelowej OECD, której treść i rozwiązania prawne przyjmowane są za podstawę negocjacji między zainteresowanymi państwami stronami. Konwencja jest sukcesywnie aktualizowana (np. w latach: 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005,
2008, 2010, 2014 lub 2017), odzwierciedlając poglądy państw członkowskich w danym
okresie. Konwencja Modelowa OECD ma charakter wyłącznie rekomendacyjny.
8

9
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Dotyczy to też powiązań o takim charakterze pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze10.

14.3. Polityka cen transferowych
Poprzez politykę cen transferowych przedsiębiorstwa międzynarodowe11
mają możliwość sterowania łącznym poziomem opodatkowania całej grupy
kapitałowej w celu osiągnięcia możliwie niskiej efektywnej stopy opodatkowania. Na poziom cen ustalanych pomiędzy podmiotami powiązanymi mają
wpływ czynniki zewnętrzne (niezależne od podmiotu), takie jak np. uwarunkowania regulacyjne, polityka gospodarcza państwa, oraz czynniki wewnętrzne,
takie jak np. strategia gospodarcza, profile funkcjonalne czy udziały w rynku,
jakimi te podmioty dysponują. Czynniki te wpływają na poziom ustalenia cen
transferowych, a w konsekwencji także na zysk i dochód podatkowy12. Możliwe jest więc wyposażenie danego podmiotu powiązanego w więcej funkcji
bądź też funkcji bardziej skomplikowanych lub unikalnych, co będzie mogło
być podstawą do osiągania wyższego wynagrodzenia. Jednocześnie umiejscowienie takiego podmiotu w państwie o niższym poziomie obciążeń podatkowych przyczyni się do zmniejszenia łącznych obciążeń podatkowych grupy
kapitałowej. Rozwiązaniem przynoszącym podobne efekty finansowe może
być aktywne korzystanie z oferowanych przez poszczególne państwa ulg podatkowych, zarówno w ujęciu podmiotowym (określone grupy podatników), jak
i przedmiotowym (określone rodzaje działalności). Działania takie możliwe
są również w wypadku grup kapitałowych działających w ramach jednej
jurysdykcji podatkowej, np. w sytuacji, gdy część wchodzących w skład grupy
przedsiębiorstw osiąga dochód ze swojej działalności, część zaś generuje straty
albo niektóre jednostki prowadzą działalność na obszarze oferującym pomoc
publiczną (specjalne strefy ekonomiczne).
Pewna swoboda decyzyjna w zakresie polityki cen transferowych wynika
z tego, że ceny rynkowej danego dobra nie stanowi najczęściej konkretna
Zob. art. 11 ust. 5 updop, art. 25 ust. 5 updof.
Przez przedsiębiorstwo międzynarodowe można rozumieć przedsiębiorstwo, które
znaczną część swoich dochodów osiąga w innych krajach poprzez rozszerzenie swoich
struktur organizacyjnych, np. tworzenie oddziałów w różnych krajach. Na temat klasyfikacji przedsiębiorstw międzynarodowych zob. np. A. Jarczewska-Romaniuk, Przedsiębiorstwa
międzynarodowe, Bydgoszcz–Warszawa 2004.
12 Zob. np. S. Sojak, D. Baćkowski, Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Wydawnictwo
ABC, Warszawa 2003, s. 40.
10
11
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wartość, lecz przedział wartości. Poziom cen zależy od wielu czynników,
takich jak indywidualne cechy danego dobra, profile funkcjonalne podmiotów
uczestniczących w transakcji, położenie i cechy rynku, natężenie konkurencji,
warunki transakcyjne.
Polityki cen transferowych stosowanej przez przedsiębiorstwa międzynarodowe nie należy oceniać mechanicznie, według utartego wzorca. Z jednej
strony, przedsiębiorstwa międzynarodowe podejmują działania przynoszące
wprawdzie korzyści podatkowe, ale opierające się głównie na powodach
pozapodatkowych (biznesowych), dotyczących usytuowania geograficznego
poszczególnych fragmentów działalności biznesowej grupy, związanego chociażby z dostępem do kapitału ludzkiego. Ponadto relacje handlowe między
powiązanymi podmiotami nie muszą być podyktowane unikaniem opodatkowania, a mogą mieć na celu wyłącznie obniżenie kosztów działalności, podział
obszarów działalności, bądź zapewnienie pewności obrotu13.
Z drugiej strony, działania przedsiębiorstw mogą być ukierunkowane
wyłącznie na osiąganie korzyści podatkowych w postaci zmniejszenia obciążeń
podatkowych poprzez transfer dochodów do państw o niższym poziomie opodatkowania. Działania, które nie odzwierciedlają rzeczywiście realizowanych
funkcji biznesowych oraz ponoszonego ryzyka wyczerpują znamiona unikania
opodatkowania14. Unikanie opodatkowania można rozumieć jako podejmowanie
przez podatników legalnych działań, zmierzających do wyeliminowania ciężaru
podatkowego lub jego ograniczenia w stosunku do poziomu uznawanego za
adekwatny do danej sytuacji, rozpatrywanej z ekonomicznego, a nie formalnoprawnego punktu widzenia15. Oznacza to, że możliwości podatników w zakresie
swobodnego kształtowania stosunków prawnych nie powinny być nadużywane
w celu unikania spełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Zob. wyrok NSA z 16.02.2000 r., I SA/Gd/790/99.
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 846, wprowadziła do polskiego porządku prawnego klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania, której celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów prawa podatkowego oraz ograniczenie osiągania z tego tytułu korzyści
podatkowych. Oczekuje się, że jej obowiązywanie wpłynie, przynajmniej selektywnie,
na rzeczywistość gospodarczą i zahamuje tzw. „agresywne” działania optymalizacyjne.
15 A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, TNOiK, Toruń
2013, s. 17.
13
14
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14.4. Korekta dochodów – rys historyczny
Uzasadnionym interesem każdego państwa jest opodatkowanie tej części
dochodów grupy przedsiębiorstw powiązanych, która została wypracowana
na obszarze podlegającym jego jurysdykcji podatkowej. Państwo, na którego
obszarze jurysdykcji dochodzi do erozji dochodów budżetowych, dokonuje
korekty dochodu (podatku należnego) podatników w taki sposób, aby w transakcjach między podmiotami powiązanymi nie znajdowały odzwierciedlenia
szczególne warunki wynikające z istniejących powiązań16.
Regulacje dotyczące zasad opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych
są obecne w polskim ustawodawstwie podatkowym już od 1936 r., stanowiąc
trwałą instytucję polskiego prawa podatkowego. W art. 21 ustawy o państwowym podatku dochodowym17 wprowadzono zapis o treści: „Jeżeli osoba prawna
pozostająca w bezpośrednim lub pośrednim związku gospodarczym z osobą
mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą tak układa bieg swoich
interesów, że dzięki temu związkowi uzależniającemu jedną z tych osób od
drugiej lub będącemu szczególnie korzystnym dla osoby mającej siedzibę lub
miejsce zamieszkania za granicą, wcale nie wykazuje zysków albo też wykazuje zyski mniejsze od tych, jakich by należało oczekiwać, gdyby wspominany
związek nie istniał, wówczas dochód podatkowy danej osoby prawnej należy
ustalić bez uwzględnienia obciążeń szczególnych wynikających z powyższego
związku. Jeżeli […] ustalenie kwoty dochodu na podstawie ksiąg handlowych
natrafia na trudności, wówczas dochód będzie ustalony na podstawie obrotu
przy zastosowaniu norm średniej zyskowności dla przedsiębiorstw takiego
samego lub podobnego rodzaju”.
Również powojenny dekret o podatku dochodowym z 1946 r.18 przewidywał możliwość określenia w drodze oszacowania dochodów podatników,
którzy pozostając w bezpośrednim lub pośrednim związku z podmiotem zagranicznym w dokonywanych z nim interesach, nie wykazują zysków albo też
16 Zob. M. Jamroży, Tax Risk Management in the Area of Transfer Pricing, w: Business and
Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands,
red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy
Sącz 2013, s. 311–321.
17 Obwieszczenie ministra skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym, Dz. U. 1936, nr 2, poz. 6.
18 Zob. art. 17 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym, Dz. U. 1946,
nr 2, poz. 14; art. 10 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym, Dz. U.
1948, nr 52, poz. 414.
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wykazują zyski mniejsze od tych, jakich by należało oczekiwać, gdyby wspominany związek nie istniał. W okresie centralnie sterowanej gospodarki regulacje w zakresie cen transferowych straciły na znaczeniu. Na początku lat 90.
XX wieku, wraz z rozpoczęciem kształtowania się gospodarki rynkowej, do
uchwalonej na początku 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych19 został wprowadzony zapis o możliwości określania dochodu podatnika
w drodze oszacowania, któryw swojej warstwie podstawowej obowiązuje do
dnia dzisiejszego.
W roku 1996 ukazały się wytyczne ministra finansów w sprawie określenia
sposobu i trybu ustalania dochodów w drodze oszacowania20, wtedy też dokonano wprowadzenia do art. 11 updop katalogu metod służących szacowaniu
dochodu podatnika. W roku następnym minister finansów wydał rozporządzenie, które stanowiło implementację wytycznych OECD21.
Korekcie podatkowej podlega zasadniczo, zgodnie z dzisiejszym brzmieniem
przepisów, przerzucanie (części lub całości) dochodu na podmiot powiązany
wskutek wykonania na jego rzecz świadczenia na warunkach odbiegających
od rynkowych: „…jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub
narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą
niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo
wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań”.
Sam fakt powiązań nie przesądza jednak o istnieniu zjawiska transfer pricing.
Pozycja prawna podatnika jako podmiotu powiązanego nie stanowi sama przez
się podstawy do korekty dochodów. Dopiero wykorzystywanie powiązań w celu
przerzucania dochodów może skutkować korektą pierwotną (primary adjustment). „Przerzucanie dochodu” opisane jest w przepisach jako niewykazywanie
dochodów albo wykazywanie dochodów niższych od tych, jakich należałoby
oczekiwać. Podatnik może to czynić w szczególności poprzez realizację transakcji, które są ekonomicznie dla niego niekorzystne. Korzyści, jakie odnosi

Zob. art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz. U. 1992,
nr 21, poz. 86.
20 Wytyczne ministra finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu
ustalania dochodów w drodze oszacowania, Dz. Urz. MF, nr 13, poz. 60.
21 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu
i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników, Dz. U. 1997, nr 128, poz. 833.
19
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z tego tytułu kontrahent, są w istocie częścią dochodów (zysków) podatnika
przerzuconą na ten podmiot22.

14.5. Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze
14.5.1. Kryterium istotności
Dokumentacja cen transferowych jest podstawowym źródłem dowodowym
zawierającym informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy istoty działań gospodarczych oraz dokonanie ich oceny wskazującej, czy wynagrodzenie w transakcji zawartej pomiędzy pomiotami powiązanymi zostało ustalone
na poziomie rynkowym.
W roku 2001 nałożono na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi (lub podmiotami z rajów podatkowych) o wartościach przekraczających określone limity
transakcyjne, co do zasady równowartość 30 tys. EUR lub 50 tys. EUR (art. 9a
updop, art.25a updof).
Rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących dokumentowania transakcji
(innych zdarzeń) między podmiotami powiązanymi zostały wprowadzone ze
skutkiem od 1 stycznia 2017 r , z wyjątkiem regulacji dotyczącej tzw. informacji CIT-CbC obowiązującej już od stycznia 2016 r. Nowelizacja ta jest efektem
prac dotyczących zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania
dochodów (BEPS)23.
Znacząco został poszerzony zakres dokumentacji transakcji z podmiotami
powiązanymi. Zastosowano dwustopniowe kryterium istotności mierzone wielkością podatnika (wyrażoną w wysokości przychodów lub kosztów podatnika,
co do zasady 2 mln EUR), wprowadzono pojęcie transakcji lub innych zdarzeń
mających istotny wpływ na wielkość dochodu (straty) podatnika, które wymagają sporządzenia dokumentacji podatkowej. Limity wartościowe dla transakcji lub innych zdarzeń powiązane zostały z przychodami podatnika (tzw. progi
kroczące). Przykładowo, dla podatników osiągających przychody w przedziale
2–20 mln EUR, limit transakcyjny wzrasta o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR
przychodu powyżej 2 mln EUR.

22
23

Zob. np. wyrok NSA z 10.05.1996 r., SA/Lu 1368/95.
Zob. przypis 4.

14. Ewolucja regulacji dotyczących cen transferowych w Polsce

223

Obowiązek dokumentacyjny dotyczy również podatników dokonujących, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego siedzibę
lub zarząd na terytorium lub w kraju „stosującym szkodliwą konkurencję podatkową”24. Odpowiednio obowiązek dokumentacyjny rozciągnięto na zawieraną
z rezydentem raju podatkowego umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli
łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 tys. EUR, a także umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę
o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w razie braku określenia w umowie tej wartości,
przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 20 tys. EUR.
W wypadku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem „rajowym” nieistotny jest zatem fakt występowania powiązań.
Obowiązek dokumentacyjny obejmuje nierezydentów prowadzących działalność poprzez zakład mieszczący się w Polsce25. Nierezydent prowadzący
działalność w Polsce poprzez zakład jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji „wewnętrznych” (zakład – jednostka macierzysta), jak
i dokonywanych z innymi podmiotami powiązanymi. Również rezydent jest
zobowiązany sporządzić dokumentację w zakresie transakcji pomiędzy nim
(jednostką macierzystą) a zagranicznym zakładem.

14.5.2. Trójstopniowa dokumentacja podatkowa
Od 1 stycznia 2017 r. przyjęto, za rekomendacjami BEPS26, koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych:
–– dokumentacja lokalna (local file) – szczegółowe informacje dotyczące
transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych podatnika, zachodzące pomiędzy nim a podmiotami powiązanymi, jeżeli przychody (koszty) rachunkowe tego podatnika przekroczyły w poprzednim
roku podatkowym 2 mln EUR;
24 Aktualna lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych zawarta jest w Rozporządzeniu ministra finansów z dnia 9 października 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 1717, a w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – w Rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
Dz. U. 2015, poz. 599.
25 Zob. art. 9a ust. 5a i 5b updop, art. 25a ust. 5a i 5b updof.
26 Base Erosion and Profit Shifting Project, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, OECD/G20, ACTION 13: 2015 Final Report, OECD Publishing,
Paris 2015. Na podstawie zaleceń zawartych w Działaniu 13 BEPS opracowano nową treść
rozdziału V wytycznych OECD.
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–– dokumentacja grupowa (master file) – informacje o grupie podmiotów
powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, jeżeli przychody (koszty)
rachunkowe tego podatnika przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 20 mln EUR;
–– informacja o grupie podmiotów (country-by-country Report, CbC Report)
– informacja w szczególności o wysokości dochodów i zapłaconego podatku
oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej, jeżeli skonsolidowane
przychody rachunkowe przekroczyły w poprzednim roku podatkowym
750 mln EUR27.
Podatnicy, których przychody (koszty) w poprzednim roku podatkowym
przekroczyły równowartość 10 mln EUR zobowiązani są ponadto do złożenia uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT-TP, PIT-TP), zawierającego informacje o rodzaju występujących
między podmiotami powiązań, posiadanym zagranicznym zakładzie, m.in. o:
liczbie podmiotów powiązanych, z którymi podatnik dokonywał transakcji lub
innych zdarzeń, głównym przedmiocie działalności, profilu funkcjonalnym,
podejmowanej restrukturyzacji, otrzymanych lub wypłaconych z tego tytułu
rekompensatach, rodzajach transakcji lub innych zdarzeń zawieranych z podmiotami powiązanymi (wraz z określeniem ich wartości, procentowego udziału
w całkowitych przychodach podatnika i kraju siedziby stron transakcji)28.

14.5.3. Zakres informacji w dokumentacji lokalnej
Dokumentacja lokalna (local file), stanowiąca podstawową część dokumentacji podatkowej, sporządzana jest przez podatników, których przychody (koszty)
w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 mln EUR.
Dokumentacja lokalna zawiera co do zasady:
–– opis transakcji lub innych zdarzeń, zawierający m.in. wskazanie ich rodzaju
i przedmiotu, opis funkcji, aktywów i ryzyka, wskazanie metody i sposobu
kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń z tytułu transakcji lub innego zdarzenia,
27 Co do szczegółowych informacji zob. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych
w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania, Dz. U. 2017, poz. 1176.
28 Zob. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz
sposobu jej wypełniania, Dz. U. 2017, poz. 1176.
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–– opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń
wynikających z transakcji z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
–– opis podatnika, obejmujący opis struktury organizacyjnej i zarządczej przedsiębiorstwa, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej
strategii gospodarczej oraz otoczenia konkurencyjnego.
Jeśli przychody (koszty) podatnika przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln EUR, dokumentacja lokalna musi zawierać także
opis danych porównawczych (tzw. analiza benchmarkingowa), ewentualnie
opis zgodności warunków transakcji lub innych zdarzeń. Co do zasady, w takim
wypadku podatnik powinien odnieść się do danych pochodzących od podmiotów niezależnych, np. pozyskanych ze specjalistycznych baz danych (np. baza
QTPA dla podmiotów polskich, Amadeus dla podmiotów europejskich, Orbis
dla celów analizy przedsiębiorstw na rynkach światowych).
Do dokumentacji należy załączyć także porozumienia w sprawach podatku
dochodowego (jeżeli były one zawierane), jak również dokumenty, w szczególności umowy, i porozumienia związane z transakcją lub innym zdarzeniem29.
Zestawienia podstawowych różnic w zakresie dokumentacji przed i po przedmiotowej nowelizacji przepisów w zakresie obowiązków dokumentacyjnych
zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie podstawowego zakresu dokumentacji lokalnej
Wymogi dokumentacyjne do 2016 r.

Wymogi dokumentacyjne od 2017 r.

Opis stron transakcji – prosty, bez określonych
wymogów

Szczegółowe informacje o podatniku, obejmujące
opis: struktury organizacyjnej i struktury
zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej
działalności, realizowanej strategii gospodarczej,
w tym przeprowadzonych w roku podatkowym
lub w roku poprzedzającym rok podatkowy
przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi
istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub
ryzyka, mających wpływ na dochód (stratę)
podatnika, opis powiązań pomiędzy stronami,
a także opis otoczenia konkurencyjnego

Opis transakcji – prosty, zawierający
analizę funkcjonalną i wskazanie czynników
cenotwórczych

Opis transakcji lub innych zdarzeń za rok
podatkowy dokonany oddzielnie dla każdego
rodzaju działalności, obejmujący poszerzoną
analizę funkcjonalną oraz określenie profilu
funkcjonalnego podatnika

29 Szczegółową zawartość dokumentacji określa Rozporządzenie ministra rozwoju
i finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartej w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. 2017, poz. 1753.
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Wymogi dokumentacyjne do 2016 r.

Wymogi dokumentacyjne od 2017 r.

Opis metody szacunku i sposobu kalkulacji
zysków

Opis metody szacunku i sposobu kalkulacji
dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich
wyboru

Określenie wszystkich przewidywanych
kosztów związanych z transakcją oraz formy
i terminu zapłaty

Opis algorytmu kalkulacji rozliczeń z tytułu
transakcji lub innego zdarzenia oraz sposób
wyliczenia wartości rozliczeń

Dane finansowe (brak obowiązku analizy
odchyleń)

Zestawienie danych finansowych podatnika
pozwalające na porównanie rozliczeń
wynikających z kalkulacji z danymi wynikającymi
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego

Określenie strategii gospodarczej oraz innych
działań w jej ramach – w wypadku gdy miała
ona wpływ na wartość transakcji
(bez obligatoryjnego opisu restrukturyzacji
biznesowych)

Opis realizowanej strategii gospodarczej,
w tym przeprowadzonych przeniesień
pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych
ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyka,
mających wpływ na dochód (stratę) podatnika
(tzw. restrukturyzacje biznesowe)

Analiza danych porównawczych
(fakultatywnie)

Analiza danych porównawczych (obowiązek dla
podatników z przychodami/kosztami powyżej
10 mln EUR)

Dokumentacja grupowa (brak obowiązku)

Dokumentacja grupowa (obowiązek dla
podatników z przychodami/kosztami powyżej
20 mln EUR)

Źródło: opracowanie własne.

Już samo porównanie zakresu wymaganej dokumentacji lokalnej pozwala
na stwierdzenie, że wprowadzone zmiany mają charakter zasadniczy. Wprowadzone zmiany prawne skutkują, w szczególności dla średnich i dużych
przedsiębiorców, wzrostem obciążeń administracyjnych i kosztów dostosowania (compliance), jak i ryzyka w obszarze cen transferowych. W przypadku
modelu rozliczeń opartego na specjalizacji podmiotów (wchodzących w skład
międzynarodowych grup kapitałowych) w określonych segmentach działalności
organy podatkowe analizują w dokumentacji lokalnej jedynie wycinek prowadzonej działalności. Całościowy obraz łańcucha (łańcuchów) tworzenia wartości w grupie ma natomiast dostarczać dokumentacja grupowa (master file).

14.7. Podsumowanie
Wzrost znaczenia problematyki cen transferowych prowadzi do wprowadzania kompleksowych regulacji mających na celu przeciwdziałanie erozji podstaw
opodatkowania i przenoszeniu zysków. Tendencje regulacyjne są jednoznaczne,
zwiększa się złożoność i szczegółowość informacji przekazywanych organom
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podatkowym, również obejmujących wrażliwe dane finansowe. Rok 2017 otworzył kolejny rozdział w zakresie problematyki cen transferowych w Polsce ze
względu na obowiązywanie rozszerzonych obowiązków sprawozdawczo-dokumentacyjnych. Niełatwe może okazać się pogodzenie celów biznesowych
przedsiębiorstwa z kwestiami bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa.
Wprowadzone zmiany prawne będą skutkowały, w szczególności dla średnich
i dużych przedsiębiorców, wzrostem nakładów, jak i ryzyka w obszarze cen
transferowych.
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Marta Kightley

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej
w Japonii

15.1. Wprowadzenie
Pod koniec XIX wieku w okresie tryumfalnego zdominowania ekonomii
głównego nurtu przez podejście neoklasyczne Japońskie Towarzystwo Ekonomiczne oparło się jego wpływowi i przyjęło niemiecką szkołę historyczną jako
swoją oficjalną doktrynę. Rekomendacje tej heterodoksyjnej szkoły znacząco
wpłynęły na przyjętą ścieżkę rozwoju kraju. Sposób dotarcia niemieckiej szkoły
historycznej, jej akceptacja i dalszy wpływ na japońską myśl ekonomiczną jest
interesującym studium tego, co wpływa na absorbcje doktryn ekonomicznych
w konkretnym kontekście.

15.2. Początki zachodniej myśli ekonomicznej w Japonii
Zachodnia myśl ekonomiczna dotarła i na stałe zagościła w Japonii w epoce
Meiji (1868–1912). Był to okres, w którym Japonia otwarła się na świat
zewnętrzny i intensywnie się modernizowała. Wtedy zgodnie ze słowami edyktu
cesarskiego – wiedza miała być poszukiwana w całym świecie, aby wzmocnić fundamenty cesarskich rządów. Do tych poszukiwań należały badania nad
zachodnią myślą społeczną i ekonomiczną. Zastosowanie odpowiednich teorii
do opisu własnej rzeczywistości wymagało od japońskich uczonych zapoznania
się z całym wachlarzem europejskiej myśli ekonomicznej. Początkowo europejskie traktaty ekonomiczne docierały przez Holandię i tłumaczenia z języka
holenderskiego, a następnie wraz ze wzrostem liczby tłumaczy bezpośrednio
z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W latach 80. XIX wieku
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przetłumaczono dzieła m.in. Adama Smitha, Johna Stewarta Milla, Thomasa
Malthusa, Williama Stanleya Jevonsa, Friedricha Lista.
Początkowo recepcja ekonomii głównego nurtu – szkół klasycznej, a następnie
neoklasycznej była niewielka. Znacznie większą uwagę zwrócono na przedstawicieli protekcjonizmu, w tym F. Lista. Wkrótce duże uznanie wśród japońskich
uczonych zyskali przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej. Proponowany przez nich sposób patrzenia na rzeczywistość ekonomiczną Japończycy
uznali za adekwatny do opisywania miejscowych zjawisk i rekomendacji dla
gospodarki własnego kraju.
Wpływ na popularyzację niemieckiej szkoły historycznej mieli amerykańscy
profesorowie wykładający w Japonii, w tym pierwszy z nich Amerykanin Ernest
Fenelossa. Podejście historyczne było bowiem rozpowszechnione w nadganiających zapóźnienie rozwojowe Stanach Zjednoczonych. Bezpośredni kontakt
z tą szkołą mieli również Japończycy udający się na studia na słynące z wysokiego poziomu niemieckie uniwersytety. Wśród uczelni opanowanych przez
tę szkołę należy wymienić przede wszystkim Cesarski Uniwersytet w Tokio.
Myśl niemieckiej szkoły historycznej została przyjęta za oficjalną i propagowana przez Japońskie Towarzystwo Ekonomiczne powstałe w 1890 r.

15.3. Co niemiecka szkoła historyczna miała do zaoferowania?
Wśród charakterystyki niemieckiej szkoły historycznej dokonanej przez
Josepha Schumpetera, jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku,
można wyróżnić dwa podstawowe obszary, w których odbiega ona od ekonomii klasyczno-neoklasycznej. Są to: położenie zasadniczego nacisku na odniesienie do otoczenia społecznego oraz metodologia. U prekursora tego kierunku
F. Lista dominujące jest ponadto zainteresowanie rozwojem gospodarczym,
a zwłaszcza problemem nadrabiania zapóźnień rozwojowych.

15.3.1. Znaczenie otoczenia społecznego
Niemiecka szkoła historyczna w przeciwieństwie do ściśle abstrakcyjnego
i redukcjonistycznego podejścia ekonomii neoklasycznej wskazywała, że na zjawiska ekonomiczne należy patrzeć z perspektywy całości życia społecznego.
Głosiła, że nie można zjawisk ekonomicznych ograniczyć do prostych zależności wywodzonych z kilku podstawowych, uniwersalnych, wyabstrahowanych założeń, a zrozumienie procesów ekonomicznych wymaga spojrzenia
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całościowego z uwzględnieniem skomplikowanego splotu zjawisk i instytucji
społecznych. Nie należy zatem wyodrębniać żadnej ze sfer działalności człowieka. Przeciwnie, należy je badać całościowo.
Niemiecka szkoła historyczna kwestionowała klasyczno-neoklasyczne
założenia dotyczące natury człowieka, takie jak: indywidualizm, utylitaryzm,
racjonalizm. Hołdowano za to idei organicznej jedności narodu, nadrzędności interesu wspólnoty nad jednostką. Podkreślano, że wspólnotę charakteryzuje tożsamość kulturowa, podobne zachowania społeczne, tradycja, wspólne
wartości. Gospodarka nie składa się zatem z niezależnych, reprezentatywnych
jednostek. Człowiek jest zakorzeniony w swojej strukturze społecznej, która tworzy organiczną całość. Jednostki są częścią większej całości i tylko tak można
zrozumieć ich działanie. Sumowanie działań reprezentatywnych podmiotów
nie pozwoli na zrozumienie funkcjonowania ogółu, a przez to całego systemu
gospodarczego. To społeczeństwo, wspólnota jako całość, jest podmiotem. Podejście to zasadniczo kontrastuje z neoklasycznym liberalnym podejściem, gdzie
jednostka jest ostatecznym źródłem wartości. Ekonomiści niemieccy odrzucali
klasyczno-neoklasyczny pogląd, że zachowania społeczne zależą wyłącznie
od prywatnego interesu jednostki czy też idei, że wybory indywidualne oparte
są wyłącznie na racjonalnym dążeniu do realizacji wyznaczonego sobie przez
daną jednostkę celu. Wskazywali, że jednostki tworzące społeczeństwo działają pod wpływem różnych bodźców, dążą do wielu celów jednocześnie i nie
wszystkie z nich mogą być zredukowane do racjonalnej ekonomicznej kalkulacji.
Zakładali, że wśród czynników decydujących o ludzkich wyborach znajdą się
również moralność, prawo i zwyczaj. Są one podstawą instytucji społecznych,
które ewoluują, kształtują życie ekonomiczne i decydują o efektach gospodarki.

15.3.2. Metodologia
Historycy uważali za błędne typowe dla ekonomistów klasycznych generalizowanie, wyciąganie wniosków z ogólnych przesłanek. To stało się podstawą
otwartego konfliktu z przedstawicielem szkoły austriackiej współtworzącej neoklasyczną rewolucję marginalistyczną. Spór dotyczył proponowanego przez
neoklasyków dedukcyjnego sposobu dochodzenia do generalnych, uniwersalnych teorii wychodzących od zasady maksymalizacji użyteczności przez konsumenta. Niemieccy historycy odrzucali subiektywistyczne podejście na rzecz
pogłębionych badań materiałów historycznych.
Niemcom towarzyszyło przekonanie o historycznej i geograficznej wyjątkowości instytucji w poszczególnych krajach. Oznacza to, że nie ma praw
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ekonomicznych o powszechnej mocy obowiązywania. Każde państwo rozwija
się inaczej – specyficznie dla swoich warunków. Zadaniem ekonomii jest więc
poszukiwanie szczególnych osadzonych w czasie narodowych prawidłowości rozwoju gospodarczego. Podkreślali, że uniwersalne prawa działają tylko
w przyrodzie, społeczeństwo nie podlega zaś takim prawom. Należy dlatego
prowadzić ciągłe testowanie teorii, opierając się na rzeczywistości. Postulowali ścisłą współpracę teoretyków z historykami, ponieważ w ich przekonaniu ekonomia z natury swojej nie może być nauką teoretyczną, a powinna być
nauką historyczną.

15.3.3. Zainteresowanie rozwojem gospodarczym
Podejście reprezentowane przez niemiecką szkołę historyczną nazywano
ekonomią dla państw zapóźnionych czy też doganiających – takich jak Niemcy
w XIX w. Było ono budowane w opozycji do klasycznej analizy sprawnie funkcjonującej leseferystycznej gospodarki, opartej na naturalnych, uniwersalnych prawach – takich jak prawa fizyczne. Kierunek historyczny skupiał się
na zagadnieniu stworzenia warunków instytucjonalnych w ramach danego
narodu, które umożliwią industrializację. Wychodził z założenia, że instytucje niezbędne do rozwoju nie są tworzone przez wolne siły rynkowe oparte
na indywidualnych wyborach jednostki, a są efektem wspólnotowych, skoordynowanych wysiłków wynikających ze wspólnych wartości. W efekcie odpowiedzialna za nie jest władza zwierzchnia.
W tym ostatnim aspekcie szczególnie ważne było dzieło prekursora niemieckiej szkoły historycznej – F. Lista, który stworzył swoisty program rozwoju
gospodarczego dla państw zapóźnionych. Najpopularniejsza z jego tez głosi,
że leseferystyczne wnioski wypływające z ekonomii klasycznej są pozytywne
dla krajów rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania – kraje rozwijające się,
wówczas Niemcy czy USA, potrzebują natomiast ochrony ze strony państwa.
Młode gałęzie przemysłu w krajach, które później weszły na drogę rozwoju nie
mogą być tak konkurencyjne, jak te w krajach rozwiniętych, dlatego potrzebują
ochrony. W przeciwnym wypadku szybko zostałyby zniszczone przez produkcje z kraju o rozwiniętym przemyśle. List uważał ponadto, że wbrew temu, co
głosi nurt klasyczno-neoklasyczny, nie istnieją spontaniczne procesy rozwoju
gospodarczego lub są one za słabe, aby wygenerować rozwój. Potrzebny jest
więc celowy, planowy wysiłek, ludzka praca fizyczna i umysłowa. Każdy akt
prawny, każda regulacja państwowa mają wpływ na umocnienie lub osłabienie sił produkcyjnych, np. cła protekcyjne powodują większe możliwości dla

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii

233

rozwoju lokalnej produkcji i wykształcenia wszystkich postaw z tym związanych. Cła nie mogą być jednak za wysokie ani za niskie i nie mogą być efektem
działania lobby przemysłowego, ale mają być spójne z planem rozwojowym.
Decyzje o nich muszą być podejmowane ze względu na wagę danego sektora
dla dalszego rozwoju gospodarki. Wskazywał jednocześnie, że w tych gospodarkach, które zaczynają się przemysłowo rozwijać, cła będą miały krótkookresowe negatywne konsekwencje. Spowodują, że konsumenci będą mieli do
dyspozycji gorsze i droższe dobra. Podkreślał jednak, że zdecydowanie przeważa tu długookresowa korzyść. Ważniejsze bowiem jest nabycie umiejętności
wytwarzania, ponieważ w końcu przyniosą one większą zamożność dla całego
społeczeństwa. Z perspektywy długookresowego interesu całego społeczeństwa priorytetem powinien być zatem rozwój potencjału wytwórczego. Logika
ta bardzo wyraźnie wskazuje, że wbrew klasyczno-neoklasycznemu podejściu
interes społeczny obserwowany w skali całej gospodarki jest czymś innym niż
suma indywidualnych zysków. Co więcej, wskazuje się na możliwą sprzeczność pomiędzy długookresową i krótkookresową korzyścią. List był przeciwnikiem pogłębionego międzynarodowego podziału pracy, jaki rekomendowali
klasycy. Uważał, że może to prowadzić do powstawania monokultur. Państwa
takie popadają wówczas w zależność od krajów wyżej rozwiniętych, o bardziej
zdywersyfikowanej gospodarce.
Według Lista właściwą polityką gospodarczą na wczesnym etapie rozwoju
jest stosowanie substytucji importu, a następnie ochrona celna krajowej produkcji dóbr konsumpcyjnych i na ostatnim etapie dóbr kapitałowych. Po osiągnięciu zaawansowania w tym sektorze gospodarka jest gotowa na otwarcie
na wolny handel międzynarodowy.

15.4. D
 laczego niemiecka szkoła historyczna
przekonała Japończyków?
Ujęcie wszystkich trzech wyróżnionych obszarów zainteresowania niemieckiej szkoły historycznej dobrze wpisywało się w uwarunkowania XIX-wiecznej
Japonii. Stosunek do sfery społecznej niemieckiej szkoły historycznej przemawiał do japońskiego odbiorcy ze względu na podkreślenie wpływu odmiennych
uwarunkowań kulturowych na gospodarowanie. Japońska kultura opierająca
się na tradycjach konfucjańskiej i buddyjskiej znacząco odróżniała kraj od
Europy. Dlatego Japończykom znacznie łatwiej było przyjąć teorię, która podkreśla znaczenie cech narodowych i wspólnego – kolektywnego wysiłku niż
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zaakceptować uniwersalistyczne, indywidualistyczne podejście ekonomii klasycznej wywodzące się z XVIII-wiecznego europejskiego Oświecenia. Podobnie
uwarunkowania rozwojowe zacofanej Japonii, jak również podłoże kulturowe
skłaniało do postrzegania państwa jako istotnego gracza na arenie gospodarczej zgodnie z niemiecką myślą. Niewiele zrozumienia zyskiwało natomiast
klasyczne podejście leseferystyczne.
W języku japońskim znaczenie samego terminu – ekonomia/gospodarka
– japońskie keizai pochodzi od zwrotu keikoku saimin, u podłoża którego leży
filozofia konfucjańska. Może być ono tłumaczone jako administrowanie narodem i przynoszenie ulgi cierpieniom ludności. Dalsza etymologia wskazuje
na mędrca – męża stanu, który planuje i z powodzeniem przynosi ulgę w trudzie ludności. Mądry, etyczny władca jest tu centralny, termin odwołuje się do
takich wartości jak – sprawiedliwość, moralność.
W II połowie XX wieku, podążając za przedstawicielem młodszej szkoły
historycznej Maxem Weberem, japoński ekonomista Murakami wskazywał,
że są dwie drogi, które łączą w sobie wartości prowadzące do rozwoju przemysłowego. Pierwsza łączy aktywizm z indywidualizmem i jest ona związana
z tradycją protestancką charakterystyczną dla północno-zachodniej Europy.
Człowiek widziany jest w niej jako oddzielony od Boga, ale działający w jedności z nim. Druga droga jest kolektywistyczna, charakterystyczna dla Japonii i zgodna z jej tradycją kulturową. Tu system polityczny jest użyty do tego,
żeby pokierować całym społeczeństwem w stronę rozwoju przemysłowego.
W obszarze metodologii niemiecka szkoła historyczna zaprzecza uniwersalności praw ekonomicznych, podkreśla ich kontekstowość, wskazuje
na etapowość rozwoju gospodarczego. Wiąże z tym również zainteresowanie „doganianiem” państw wysoko rozwiniętych, a więc metodami osiągania
przyspieszonego uprzemysłowienia. Niemiecka szkoła historyczna odrzuca
klasyczne przekonanie, że prawa ekonomii są jak prawa przyrody – uniwersalne i ponadczasowe. Wizja naturalnie działających prostych mechanizmów
społecznych, stworzonych i wprawionych w ruch przez oświeceniowego „najwyższego zegarmistrza”, jest niezrozumiała dla Japończyków. W tradycji buddyjskiej w przeciwieństwie do chrześcijańskiej dominujące jest przekonanie
o samopomocy raczej niż o zależności od łaski bożej – dlatego wiara w naturalne mechanizmy jest mniejsza. Przeciwnie do tradycji europejskiej większa
jest tam skłonność do przykładania znaczenia nie do niewidzialnej ręki rynku,
a do działania widzialnej ręki państwa.
Japonia przełomu XIX i XX wieku nie dysponowała również znaczącym
zasobem przemysłowców, którzy wspieraliby idee leseferystyczne – a więc

15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii

235

takich, którzy nie chcieli być niepokojeni przez państwo. Przeciwnie, ci którzy dominowali, oczekiwali pomocy, prowadzenia i ochrony od państwa. Dla
Japonii tego okresu charakterystyczne były silne powiązania, kontakty osobiste oraz ścisła współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i urzędnikami państwowymi. Dlatego również w tym środowisku nie było wsparcia dla klasycznej idei
wolności gospodarczej.
Japonia tego okresu to kraj zapóźniony w rozwoju gospodarczym. Wywodzące się z ekonomii klasycznej tezy o harmonijnie funkcjonującym, samoregulującym się mechanizmie rynkowym bardziej pasują do rozwiniętej niż
rozwijającej się gospodarki. W takich warunkach znacznie bardziej zrozumiałe
i łatwiejsze do przyjęcia są twierdzenia o różnych doktrynach służących różnym etapom rozwoju. Klasyczne uniwersalne podejście nie dawało nadziei
na szybką zmianę, wydostanie się z podrzędnej pozycji kraju słabo rozwiniętego. Do tej pory działające naturalne mechanizmy rynkowe, o których mówi
ekonomia klasyczna nie doprowadziły do rozwoju. Niemiecka szkoła historyczna przekonywała, że zasady ekonomiczne są zależne od czasu i miejsca
i że istnieje możliwość obrania ścieżki szybkiego rozwoju.
To właśnie ta idea najbardziej rezonowała w Japonii. Lokalni autorzy krytykowali klasyczną ideę wolnego handlu jako nieprzystającą do realiów japońskich. Podpierając się stosownymi statystykami i wzywając do ochrony celnej
rozwijającego się przemysłu, wskazywali na dzieło Lista jako kamień milowy
w rozwoju myśli ekonomicznej adekwatnej do japońskich warunków. Japońscy ekonomiści podkreślali za prekursorem niemieckiej szkoły historycznej,
że wprowadzenie klasycznych rekomendacji oznaczałoby utrwalenie istniejących różnic, dominację ekonomiczną istniejących mocarstw ekonomicznych
nad nowo uprzemysławiającymi się krajami, takimi jak Niemcy i Japonia.
Ówczesna japońska krytyka ricardiańskich korzyści komparatywnych w dużej
mierze przypomina tę współczesną, znaną z podręczników ekonomii rozwoju.
Japończycy wskazywali, że międzynarodowy podział pracy wynikający z istniejących przewag komparatywnych w krótkim okresie rzeczywiście prowadzi
do maksymalizacji korzyści, ale ignoruje długookresową dynamikę międzynarodowego systemu gospodarczego. W ich przekonaniu wpisywanie się w taki
podział pracy ostatecznie zamyka kraje rolnicze na dalszy rozwój. Przeciwnie, rządowa interwencja, którą proponował List, może zapobiec utrwaleniu
tej negatywnej sytuacji i doprowadzić kraj rozwijający się do zajęcia miejsca
wśród narodów uprzemysłowionych.
Przekonanie Lista, że siła państwa jest pochodną potencjału gospodarczego współbrzmiało z planami mocarstwowymi Japonii. Wraz ze wzrostem
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gospodarczym Japonia odzyskiwała władzę nad swoją polityką ekonomiczną.
Decyzje wówczas podejmowane wynikały wprost z zaleceń Lista. Renegocjacja traktatów handlowych na przełomie XIX i XX wieku wiązała się z wprowadzeniem ceł i subsydiów mających na celu wsparcie rozwoju przemysłu
stalowego i stoczniowego.

15.5. Z
 wiązki ekonomii japońskiej z młodszą niemiecką
szkołą historyczną
Wraz z rozwojem gospodarczym Japonia zaczęła się borykać z problemami
społecznymi i to one pojawiły się jako główny temat w japońskiej debacie ekonomicznej. Duże zainteresowanie wzbudzała w tym kontekście młodsza niemiecka szkoła historyczna, a zwłaszcza Gustav von Schmoller i Werner Sombart
należący do tak zwanych socjalistów z katedry. Krytykowali oni teoretyzowanie nie tylko w wersji klasyczno-neoklasycznej, ale również Listowskiej. Byli
przeciwnikami metody dedukcyjnej, wzywali do zbierania i analizowania rzeczywistych danych. Kładli ponadto duży nacisk na etyczną i praktyczną stronę
ekonomii. Miała to być nie pozytywistyczna, neutralna etycznie nauka, a środek
do osiągnięcia zdrowego i harmonijnego społeczeństwa. Głównym zadaniem
ekonomii miało być zrozumienie przyczyn takich problemów jak bieda i konflikt klasowy oraz opracowanie polityki, która im zapobiegnie.
Tak wyznaczone cele ekonomii oraz podobieństwa pomiędzy niemiecką
i japońską gospodarką sprawiły, że socjaliści z katedry mieli ogromną recepcję w Japonii. Prezentowane przez nich podejście współgrało z japońskim
znaczeniem słowa ekonomia. Obydwa kraje miały interwencjonistyczne rządy
wspierające rozwój przemysłowy, borykały się z podobnymi problemami społecznymi, takimi jak: bieda, dyslokacja, niepokoje. W Japonii między innymi
powołano do życia towarzystwo ekonomiczne wzorowane na towarzystwie
ekonomicznym Schmollera, zajmujące się problemami społecznymi, i organizowano coroczne konferencje zajmujące się tą tematyką.
W latach 20. i 30. XX wieku niemieccy ekonomiści skupiali się ponadto
na analizie zmieniającej się gospodarki kapitalistycznej. Poddawali analizie ewolucję systemów ekonomicznych przebiegającą od wolnej konkurencji w stronę
zarządzania gospodarką i związane z tym etapy rozwoju. Najważniejszą lekturą tego okresu była książeczka Wernera Sombarta pt. Przyszłość kapitalizmu.
Kwestia regulacji państwowych szczególnie zajmowała Japończyków. Przekonani oni byli, że należy poszukiwać rozwiązań leżących pomiędzy gospodarką
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leseferystyczną a centralnie planowaną. Uważali, że przy ówczesnym kształcie
rynków niemożliwa jest droga w pełni leseferystyczna, przyjmowali jednocześnie
argumenty przekonujące o wadze naturalnego systemu cen dla efektywności
gospodarczej. Byli przekonani, że z jednej strony nieograniczone kierowanie się
własnym interesem i niekontrolowana wolna konkurencja prowadzą do rosnącej przepaści pomiędzy biednymi i bogatymi, burzą więc harmonię społeczną.
Z drugiej strony nie zgadzali się na socjalizm, bo to oznaczałoby odrzucenie
struktury społecznej i kapitalizmu, co byłoby niekorzystne dla rozwoju gospodarczego. Współistnienie rynku, własności prywatnej i harmonii społecznej
miało być osiągnięte za pomocą działań jednostek i państwa. Tylko gospodarka
regulowana miała być wobec tego właściwą drogą dla Japonii.
W późniejszym okresie pogłębione studia nad Listem i Weberem dały podwaliny pod rozwój nauk społecznych w Japonii po II wojnie światowej. Obecnie ekonomiści odwołujący się do niemieckiej szkoły historycznej czy piszący
o niej, to również często Azjaci. Światowej sławy ekonomista Koreańczyk
Chang Ha-Joon w tytułach swoich publikacji korzysta bezpośrednio z twórczości F. Lista.

15.6. Podsumowanie
Pytanie o przyczynę zdominowania przez dany nurt ekonomii patrzenia
na gospodarkę w wybranym okresie zajmuje historyków myśli ekonomicznej.
Bogactwo wielu nurtów współistniejących na przełomie XIX i XX wieku oraz
świadomość, że nie zawsze te najlepiej ujmujące aktualne procesy ekonomiczne
stają się dominujące, każe zadać sobie pytanie o inne przyczyny ich popularyzacji. Analiza przyczyn absorbcji doktryny spoza nurtu głównego w Japonii
wskazuje na całą gamę przyczyn zarówno kulturowych, politycznych, praktycznych, jak i ekonomicznych. Nie sposób wyodrębnić tych, które zaważyły
najsilniej, ale wydaje się, że nie należy pomijać żadnej z nich. Pytanie, czy
gdyby pierwszymi nauczycielami ekonomii w Japonii nie byli Amerykanie, niemiecka szkoła historyczna zyskałaby tam tak duży odbiór, jest równie uprawnione, jak wskazywanie na łatwość w przyjęciu przez Japończyków doktryny
odwołującej się do silnej pozycji państwa. Historia gospodarcza tego kraju być
może potoczyłaby się inaczej, gdyby podłoże kulturowe ułatwiało przyjmowanie uniwersalistycznych założeń. Wydaje się, że istotnym wnioskiem płynącym
z tej analizy jest podkreślenie zarówno uwarunkowań instytucjonalnych, jak
i rozwojowych. W konsekwencji mieszanina tych czynników spowodowała, że
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Japonia przyswoiła doktrynę podkreślającą wyjątkowość instytucji i przyjmowanych rozwiązań gospodarczych oraz budowała na tej antyklasycznej zasadzie swoją potęgę gospodarczą, propagującą podobne rozwiązania w innych
państwach Azji Wschodniej.
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Mirosław Jarosiński

Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

16. P
 aradygmat czy paradygmaty procesu
internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań

16.1. Wprowadzenie
Termin paradygmat wywodzi się z języka greckiego od słowa parádeigma,
oznaczającego „wzór”. Według słownika języka polskiego „paradygmat” oznacza „przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie”1. Ł. Sułkowski odnosi się do paradygmatu w szerokim i wąskim znaczeniu: „w szerokim
znaczeniu paradygmat oznacza całkowity zespół przekonań, wartości i metodologii dotyczących przedmiotu badań, podzielanych przez daną społeczność
naukową. W wąskim znaczeniu paradygmat stanowi wzorzec przedstawiania
teorii naukowej w określonej dyscyplinie”2.
Celem niniejszego rozdziału jest spojrzenie na zmiany w zakresie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw przez pryzmat paradygmatu procesu
internacjonalizacji, z uwzględnieniem wkładu polskich badaczy w jej rozwój.

16.2. Internacjonalizacja etapowa versus wczesna
internacjonalizacja
Praktycznie od połowy lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w literaturze pojawił się etapowy model rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw3 zwany
Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/paradygmat, dostęp 2.02.2018.
Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 51–52.
3 Patrz: J. Johanson, F. Wiedersheim-Paul, The Internationalisation of the Firm: Four
Swedish Cases, “Journal of Management Studies” 1975, Vol. 12, No. 3; J. Johanson,
J.‑E. Vahlne, The Internationalisation Process of the Firm: A Model of Knowledge Development
1
2
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modelem uppsalskim4, przyjęło się uważać sekwencyjny rozwój na rynkach
międzynarodowych za jedyny możliwy sposób rozwoju międzynarodowego.
Piętnaście lat później N. E. Aaby i S. F. Slater stwierdzili nawet, że rozwój etapowy przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym to jedna z „kilku solidnych konkluzji z badań marketingu międzynarodowego”5.
Model uppsalski to model, który najbardziej się przyjął w literaturze, jednak
wcześniej powstało wiele innych modeli etapowych6. Za pierwszy taki model
uważa się model międzynarodowych etapów rozwoju struktury (International Structural Stages Model) J. M. Stopforda i L. T. Wellsa7 stworzony jeszcze
w latach 60. ubiegłego wieku. Stąd, z punktu widzenia końca lat 80., stwierdzenie N. E. Aaby’iego i S. F. Slatera wydaje się w pełni uzasadnione.
Ogólnym założeniem modeli etapowych jest stopniowe, rozłożone w długim okresie wchodzenie przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne rozpoczynane
dopiero po wieloletnim działaniu na rynku krajowym. W modelu uppsalskim
stopniowe wchodzenie na kolejne rynki zagraniczne wiąże się z procesem
uczenia się, stąd też model ten klasyfikowany jest również jako model procesowy. Przedsiębiorstwo8 nawiązuje kontakt z rynkiem zagranicznym poprzez
działalność eksportową i z czasem zdobywa coraz większą wiedzę o rynku,
która przekłada się na coraz większe zaangażowanie w rynek wyrażające się
zaangażowaniem zasobów. Po pewnym okresie przedsiębiorstwo otwiera filię
handlową na tym rynku, a z czasem uruchamia również produkcję. Tak opisany
proces stopniowego angażowania się w rynek zagraniczny przedstawia rysunek 1.
Kiedy już przedsiębiorstwo osiągnie wysoki stopień zaangażowania w rynek,
rozpoczyna eksport na kolejny rynek zagraniczny, gdzie cały proces zdobywania wiedzy o rynku przekładający się na wzrost zaangażowania na nim swoich
and Increasing Foreign Market Commitments, “Journal of International Business Studies”
1977, Vol. 8, No. 1.
4 Nazwa pochodzi od Uniwersytetu w Uppsali, skąd wywodzą się twórcy modelu:
J. Johanson, J. E. Vahlne i F. Wiedersheim-Paul.
5 N. E. Aaby, S. F. Slater, Management Influences on Export Performance: A Review of
the Empirical Literature 1978–1988, “International Marketing Review” 1989, Vol. 6, No. 4,
za: Ø. Moen, P. Servais, Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of
Small and Medium-Sized Enterprises, “Journal of International Marketing” 2002, Vol. 10,
No. 3, s. 49–50.
6 Dokładny przegląd modeli etapowych przedstawiono w: M. Jarosiński, Procesy
i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2013, s. 43–55.
7 Na temat modelu patrz szerzej np. W. G. Egelhoff, Structure and Strategy in Multinational Corporations. A Reexamination of the Stopford and Wells Model, Proceedings of Aca
demy of Management Annual Meeting, Detroit 1980, s. 231–232.
8 Chodzi o duże przedsiębiorstwo, które już ma mocną pozycję na rynku krajowym.
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zasobów się powtarza. W ten sposób przedsiębiorstwo stopniowo angażuje
się w kolejne rynki zagraniczne, a jego rozwój międzynarodowy przyspiesza,
ponieważ na każdym rynku przedsiębiorstwo uczy się działania za granicą,
a wyuczone wzorce zachowań powiela na kolejnych rynkach. Początkowo przer
wy między jednym wejściem na rynek a drugim wynoszą nawet kilkanaście
lat, natomiast z czasem okres ten skraca się do zaledwie kilku lat. Dodatkowo
uważa się, że początkowo przedsiębiorstwa wchodzą na rynki bliskie im kulturowo, a dopiero później na te, do których mają większy dystans psychiczny9.
Rysunek 1. Podstawowy mechanizm internacjonalizacji

Źródło: J. Johanson, J.‑E. Vahlne, The Internationalisation Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, “Journal of International Business
Studies” 1977, Vol. 8, No. 1, s. 26.

Model uppsalski, choć krytykowany10, został potwierdzony w wielu badaniach i stał się solidną podstawą dyskursu o umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw. Można go zatem uznać za paradygmat rozwoju międzynarodowego
przedsiębiorstw. Z całą pewnością można przyjąć aktualność tego paradygmatu
do początku lat 90. XX w., kiedy to zaczęto obserwować coraz liczniejsze przypadki internacjonalizacji przedsiębiorstw go podważające. Coraz częściej
badacze internacjonalizacji zaczęli donosić, że w ich próbach występują przedsiębiorstwa, których proces internacjonalizacji zdecydowanie odstaje od opisanego w modelu uppsalskim11.
Te „nietypowe” firmy to małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ciągu zaledwie kilku lat od powstania rozpoczynają działalność na rynku międzynarodowym
G. Knight, T. K. Madsen, P. Servais, An inquiry into born-global firms in Europe and
the USA, “International Marketing Review” 2004, Vol. 21, No. 6, s. 646.
10 Patrz np. M. Forsgren, The concept of learning in the Uppsala Internationalization process model: a critical review, “International Business Review” 2002, Vol. 11, No. 3.
11 Przegląd badań na ten temat: M. Jarosiński, Procesy i modele…, op.cit., s. 182–185.
9
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i czerpią z niego znaczącą część przychodów. Przedsiębiorstwa te, nie dość, że
rozpoczynają działalność międzynarodową dużo szybciej, niż opisuje to model
uppsalski, od razu wchodzą na co najmniej kilka rynków zagranicznych, w szybkim tempie kontynuując rozwój międzynarodowy. Niektóre z nich pokrywają
swoją sprzedażą nawet rynek globalny. Najbardziej znanym badaniem na ten
temat jest analiza eksporterów australijskich dokonana przez firmę McKinsey,
która zidentyfikowała, że ok. 25 proc. badanej próby przedsiębiorstw stanowią
firmy, które rozpoczęły działalność eksportową w większości przed upływem
dwóch lat od powstania, a średni udział eksportu w całości przychodów ze
sprzedaży tych firm wynosił 76 proc. M. W. Rennie w publikacji z badań nazwał
tę grupę przedsiębiorstw „urodzonymi globalistami” (born globals), który to termin, choć częściowo kontestowany, funkcjonuje do dziś.
Obecnie często używanym terminem jest: „przedsiębiorstwa wcześnie
umiędzynarodowione” (early internationalising firms). Ze względu na to, że
nie wszystkie born globals12 rzeczywiście działają na rynku globalnym, zaczęto
tę część przedsiębiorstw, która ma ograniczony zasięg międzynarodowy, nazywać International New Ventures albo born internationals, choć pojawiają się
i inne określenia13.
Co ciekawe, po ponad 25 latach badań nad wczesną internacjonalizacją
przedsiębiorstw brak jest wciąż konsensusu co do pełnej istoty tego zjawiska.
W badaniach potwierdzono jego istnienie, zidentyfikowano czynniki sprzyjające szybkiemu rozwojowi firm na rynku międzynarodowym, takie jak m.in.
globalizacja, rozwój technologii informacji i komunikacji, cyfryzacja produkcji, istnienie międzynarodowych sieci czy powstawanie globalnych nisz. Dalej
jednak nie ma jednolitej definicji Nowego Przedsiębiorstwa Międzynarodowego (International New Venture) czy urodzonego globalisty.
Z jednej strony już odtrąbiono koniec internacjonalizacji etapowej, z drugiej
zaś brak jest jednolitej teorii dotyczącej wczesnej internacjonalizacji. Czy zatem
jeden paradygmat został obalony, a kolejny, który miał go zastąpić, jeszcze nie
powstał? Czy też może paradygmat internacjonalizacji etapowej ma się wciąż
dobrze? Tak naprawdę zwolennicy internacjonalizacji etapowej nie poddali się
i próbują udowodnić, że chociaż świat przyspieszył, to przedsiębiorstwa wciąż
rozwijają się etapowo, choć wiedzę o rynkach zagranicznych pozyskują już
W polskiej literaturze przedmiotu pojawiają się też bezpośrednio używane anglojęzyczne określenia tych przedsiębiorstw.
13 Na ten temat patrz szerzej: M. Jarosiński, Urodzeni globaliści – przegląd zagadnienia,
w: Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, red. Z. Dworzecki, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
12

16. Paradygmat czy paradygmaty procesu internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań

243

w inny sposób niż kiedyś. Twórcy modelu uppsalskiego aktualizują swoją teorię, wiążąc ją teraz bardziej z teorią sieci i dynamicznymi zdolnościami przedsiębiorstwa14. Pojawiają się też badania, które w dalszym ciągu potwierdzają
istnienie współcześnie powstałych przedsiębiorstw rozwijających się etapowo.
Niektórzy badacze, jak np. J.‑F. Hennart twierdzą jednak, że wczesna internacjonalizacja nie istnieje, a wchodzenie przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe wkrótce po założeniu to nic innego, jak po prostu nowy model biznesowy15.
W nowym ujęciu modelu uppsalskiego wiedza, która jest pozyskiwana lub
tworzona wpływa na decyzję o zaangażowaniu w rynek, a decyzja o zaangażowaniu wpływa na rozwój wiedzy. Jednocześnie na decyzję o zaangażowaniu w rynek wpływają posiadane zdolności dynamiczne. Decyzja przekłada się
na nowe procesy wewnątrzorganizacyjne, co z kolei powoduje zmianę pozycji
przedsiębiorstwa w sieci (rysunek 2).
Rysunek 2. Podstawowy mechanizm internacjonalizacji w nowym ujęciu

Źródło: J.‑E. Vahlne, J. Johanson, The Uppsala model on evolution of the multinational business
enterprise – from internalization to coordination of networks, “International Marketing Review” 2013,
Vol. 30, No. 3, s. 200.
14 Patrz: J. Johanson, J.‑E. Vahlne, The Mechanism of Internationalisation, “International Marketing Review” 1990, Vol. 7, No. 4; J. Johanson, J.‑E. Vahlne, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, “Journal of International
Entrepreneurship” 2003, Vol. 1, No. 1; J. Johanson, J.‑E. Vahlne, The Uppsala Internationalisation Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership,
“Journal of International Business Studies” 2009, Vol. 40, No. 9; J.‑E. Vahlne, J. Johanson,
The Uppsala model on evolution of the multinational business enterprise – from internalization to coordination of Networks, “International Marketing Review” 2013, Vol. 30, No. 3.
15 J.‑F. Hennart, The Accidental Internationalists: A Theory of Born Globals, “Entrepreneurship Theory and Practice”, January 2014.
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Obecnie uważa się, że równolegle istnieją dwa modele internacjonalizacji: etapowej i wczesnej, choć niewątpliwie model etapowy podlega ewolucji.
Co do modelu wczesnej internacjonalizacji, to wymaga on na razie głębszego
wyjaśnienia, a sama wczesna internacjonalizacja potrzebuje dogłębnych badań,
gdyż wciąż jest jeszcze daleko do jej pełnego poznania16.
Czy istnieją równolegle też dwa paradygmaty procesu internacjonalizacji?
Obecnie raczej nie. Można na pewno przyjąć, że istnieje paradygmat internacjonalizacji etapowej, natomiast co do paradygmatu wczesnej internacjonalizacji, to ten jeszcze w pełni się nie ukształtował. Istnieje co prawda „wspólnota
naukowa” w tym zakresie, brak jest jednak „symbolicznych uogólnień, modeli
i okazów wyznaczających paradygmat”17 wczesnej internacjonalizacji, gdyż
owa „wspólnota naukowa” nie może jeszcze zgodzić się co do wielu terminów,
definicji i teorii wyjaśniających zachowania przedsiębiorstw podejmujących
wczesną internacjonalizację.

16.3. Polski wkład w badania nad wczesną internacjonalizacją
przedsiębiorstw
Badania nad internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw prowadzone od lat
przez zespół Zakładu Zarządzania w Gospodarce18 i kontynuowane w Zakładzie
Strategii Międzynarodowych Instytutu Zarządzania w Kolegium Zarządzania
i Finansów SGH pozwoliły na zidentyfikowanie obydwu modeli internacjonalizacji
wśród polskich przedsiębiorstw19. Co ciekawe, badania pokazały, że polscy urodzeni globaliści zaczęli powstawać na początku lat 90. ubiegłego wieku20, podobnie
jak tego typu przedsiębiorstwa na całym świecie. Podobnie urodzeni globaliści
wyłonili się w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Czechach21,

16 I. Zander, P. McDougall-Covin, E. L. Rose, Born globals and international business:
Evolution of a field of research, “Journal of International Business Studies” 2015, Vol. 46,
No. 1, s. 30.
17 Por. C. Suszyński, Nowe paradygmaty w naukach o zarządzaniu, czyli raz jeszcze
o potrzebie brzytwy Ockhama, w: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 264.
18 A przed powstaniem Instytutu Zarządzania SGH – Katedry Zarządzania w Gospodarce.
19 M. Jarosiński, Procesy i modele… op.cit., s. 325.
20 Patrz: M. Jarosiński, Early Internationalisation of Polish Companies – the Results of
Research, “Journal of Management and Financial Sciences” 2012, Vol. 7.
21 Patrz: Š. Zapletalová, The Internationalization Process of Czech Companies, “Advanced
Research in Scientific Areas”, December 2013.
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na Litwie22, w Rumunii23 czy na Węgrzech24. Jest to zaskakujące, gdyż w tym
regionie, podobnie jak na całym świecie, oddziaływały takie czynniki jak globalizacja czy rozwój technologii informacji i telekomunikacji, a ze względu
na wcześniejsze zamknięcie się tego regionu wynikające z obowiązującej tam
doktryny socjalistycznej założyciele firm typu born global nie mieli wykształcenia,
doświadczenia i cech porównywalnych do ich odpowiedników z innych regionów świata25. Uważa się, że na powstawanie urodzonych globalistów w latach
90. ubiegłego wieku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oddziaływały,
w pewnym zakresie, specyficzne dla tego regionu czynniki26.
Generalnie, jeszcze do niedawna, temat wczesnej internacjonalizacji w polskiej literaturze przedmiotu był głównie wzmiankowany. Mimo intensywnego
rozwoju przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych w Polsce do roku
2010 włącznie notuje się zaledwie pięć publikacji badawczych (zwierających
opis wyników badań) dotyczących w całości tego tematu i pięć publikacji
badawczych dotyczących zagadnień związanych z internacjonalizacją, w których zidentyfikowano bądź wyróżniono urodzonych globalistów27. Analiza tych
publikacji pokazuje, że do 2010 r. włącznie przeprowadzono w Polsce tylko dwa
badania w pełni poświęcone wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw28,
a dalsze pięć dotyczyło tego zagadnienia tylko w części29.
Od tego czasu liczba publikacji opisujących badania dotyczące polskich
urodzonych globalistów systematycznie rośnie. Ma w tym swój udział również
autor niniejszego tekstu.

Patrz: J. Sekliuckienė, Factors leading to early internationalization in emerging Central and Eastern European economies: Empirical evidence from new ventures in Lithuania,
“European Business Review” 2017, Vol. 29, No. 2.
23 Patrz: Eurofound, Born global: The potential of job creation in new international businesses, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, s. 1.
24 Ibidem.
25 M. Jarosiński, W. Mierzejewska, Success Factors of International New Ventures from
an Economy in Transition, “Journal of East European Management Studies” 2017, Vol. 22,
No. 3, s. 294.
26 Patrz: M. Jarosiński, The Emergence of Born Globals in Poland – What made this Possible, Proceedings of the 28th Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), Brighton 2012, s. 8–9; W. Nowiński, A. Rialp, Drivers and strategies of international new ventures from a Central European transition economy, “Journal of East European
Management Studies” 2013, Vol. 18, No. 2, s. 200.
27 Patrz: M. Jarosiński, Procesy i modele… op.cit., s. 8–9.
28 Były to badania R. Morawczyńskiego i W. Nowińskiego.
29 M. Jarosiński, Procesy i modele… op.cit., s. 171.
22
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16.4. Podsumowanie
Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że wiedza na temat przedsiębiorstw
podejmujących wczesną internacjonalizację jest jeszcze niepełna i nie ma jednej
spójnej teorii wyjaśniającej ich powstawanie i funkcjonowanie. Z całą odpowiedzialnością zatem można stwierdzić, że nie istnieje paradygmat wczesnej
internacjonalizacji. Jednocześnie wydaje się, że wciąż istnieje paradygmat
internacjonalizacji etapowej, choć najwyraźniej uległ on pewnej modyfikacji
w stosunku do końca lat 90. ubiegłego wieku. Obydwa modele rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym są wciąż obserwowane i obydwa mają
swoich zwolenników i przeciwników. Temat zatem wymaga dalszych badań
i prawdopodobnie dojście do „absolutnej prawdy” nie będzie szybko możliwe,
gdyż otoczenie przedsiębiorstw podlega ciągle zmianom, i to coraz szybszym.
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17. E
 konomia w procesie przemian
– czynniki zmian, źródła zagrożeń i wyzwań

17.1. Wprowadzenie
Przemiany w nauce ekonomii zasługują na uwagę badaczy, gdyż zjawisko
to ma istotny wpływ na świadomość ekonomiczną, a w konsekwencji na realną
gospodarkę. W krótkookresowej perspektywie odnosimy wrażenie, że przedmiot ekonomii jest trwały i niezmienny. Spojrzenie z perspektywy historycznej
prowadzi do przekonania, że nauka, a w konsekwencji intelektualna refleksja
nad zjawiskami ekonomicznymi, podlegają widocznym zmianom.
Zainteresowanie badaczy wywołane przebiegiem światowego kryzysu
finansowego wiąże się z tym, że jego następstwa mogą być ważnym czynnikiem inicjującym zmiany w ekonomii. Na tle kryzysu ujawnione zostały
niedostatki i bezradność wiedzy naukowej wobec przewlekłej recesji. Brak
pomysłów na rozwiązanie współczesnych problemów gospodarczych sygnalizuje potrzebę odbudowy zaufania do ekonomii drogą zbliżenia teorii ekonomicznych do rzeczywistości.
Na tym tle zwracają uwagę zmiany dotyczące przedmiotu ekonomii. Warto
zdawać sobie sprawę ze skutków i zagrożeń związanych z tym zjawiskiem.
Zagadnienie wywołujące spory o to, co nowoczesne i słuszne, może decydować o trafności naukowych diagnoz lub prowadzić naukę na ślepe tory. Zatem
stosunek do tego, co jest przedmiotem ekonomii może kształtować przyszłość
tej dziedziny nauki.
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17.2. Czynniki zmian w ekonomii
Przemiany w nauce ekonomii mają swoją wagę, gdyż wiedza ekonomiczna
ma bezpośredni wpływ na praktykę gospodarowania. Jej teoretyczne podstawy
stanowią fundament racjonalnego myślenia, stąd wszelkie błędy i uproszczenia
fałszują obraz rzeczywistości i niekorzystnie wpływają na gospodarkę. Ostatecznie kwestie te sprowadzają się do współzależności postępu w nauce i przemian społeczno-gospodarczych.
Problematyka procesu zmian w nauce była przedmiotem rozważań Tomasa
Kuhna, który odkrył wiele praw rozwoju naukowego. Ten wybitny teoretyk
ukazał kategorię nauki w nowym świetle. Udowodnił twierdzenie, że zmiany
w nauce są obiektywne i nieuniknione. Wykazał, że proces ten ma charakter
rewolucyjny i jest wywołany wprowadzeniem nowych paradygmatów. Wyjaśniając złożoność rozwoju naukowego doszedł do wniosku, że nauka może być
omylna wobec tego, co stanowi wiedzę absolutną. Odkrycia T. Kuhna mają charakter uniwersalny, zatem odnoszą się także do nauki ekonomii1.
Do ogólnej teorii T. Kuhna można dodać, że w każdej dziedzinie nauki
zmiany paradygmatów zachodzą pod wpływem kombinacji złożonego układu
czynników. Mają one charakter endogeniczny lub egzogeniczny. W wypadku
ekonomii zmiany rewolucyjne, wynikające z wprowadzenia nowych paradygmatów, są z pewnością następstwem wielu czynników endogenicznych,
w tym przede wszystkim:
–– badań i odkryć naukowych prowadzących do rozwoju teorii i naukowej
metodologii,
–– wpływu osiągnięć w szczegółowych dyscyplinach ekonomii i innych dziedzinach nauki,
–– trendów kulturowych i cywilizacyjnych wpływających na ewolucję przedmiotu nauki.
Wewnętrzne przemiany w nauce pod wpływem rozwoju metodologii,
nowych odkryć oraz postępu w zakresie innych gałęzi i dyscyplin naukowych
nie następują bezpośrednio i natychmiastowo. Niejednokrotnie nowe odkrycia i osiągnięcia naukowe są negowane lub kwestionowane, zaś metodologia
krytykowana, co opóźnia włączenie ich do ogólnej wiedzy naukowej i ogranicza efekty wykorzystania w praktyce. Przyjmuje się, że upowszechnienie
Por. T. S.Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
2011, wyd. oryg. The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press,
Chicago 1962.
1
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oryginalnych osiągnięć naukowych w ekonomii trwa co najmniej dwadzieścia lat. Oznacza to, że pokolenie odkrywców na ogół nie doświadcza efektów
wdrożenia w praktyce swoich odkryć.
Prawidłowość tę potwierdza długi cykl inkubacji, dojrzewania, a następnie aplikacji takich koncepcji jak budżetowanie, zarządzanie projektami, controlling itd. Bardziej złożone pojęcia rozwinięte na gruncie rachunkowości
w latach 80. XX w., takie jak centrum zysków, marża operacyjna, EBIT, ekonomiczna struktura produktu itd., są nadal rzadko rozumiane i sporadycznie wykorzystywane na gruncie finansów i zarządzania. Wynika stąd wielkie
wyzwanie dla nauki, aby skracać okres upowszechniania i wdrażania odkryć
naukowych celem przyspieszenia postępu naukowego i jego efektów. Na upowszechnienie zasługują także osiągnięcia w innych dziedzinach nauki, to zaś
wymaga większej otwartości ekonomii i przyjęcia w gospodarce nastawienia
na zmiany pod wpływem postępu naukowego.
Trudności związane z upowszechnianiem wiedzy wynikają stąd, że zmiany
w nauce są hamowane przez petryfikację i dogmatyzację wiedzy ekonomicznej. Jak wynika z doświadczenia, polega to na niechęci do nowych koncepcji,
a niekiedy na ich odrzucaniu w obronie teorii tracących zdolność predykcji,
z drugiej zaś strony, na ustawicznym wspieraniu się, naśladownictwie, uleganiu modom, a nawet naciskach forsujących teorie, które mogą stwarzać zagrożenia dla realnej gospodarki. Mimo żarliwej krytyki na płaszczyźnie naukowej
finansjalizacji gospodarki w ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować
skuteczną obronę tego kierunku myślenia sprzyjającego interesom najsilniejszych instytucji finansowych, który w istocie rzeczy doprowadził do ostatniego
kryzysu. Wyraża się to w umocnieniu pozycji sektora finansowego, a równocześnie w utrwalaniu nierównowagi gospodarczej i recesji.
Abstrakcyjny i konwencjonalny charakter paradygmatów prowadzi do ich
instrumentalizacji, zaś naukowa interpretacja kluczowych pojęć, takich jak
wartość, racjonalność, rynek czy konkurencja, oddalają od rzeczywistości.
Izolowanie się ekonomii od osiągnięć innych dyscyplin społecznych, a zwłaszcza od uwarunkowań innowacji, przedsiębiorczości, postępu, nowoczesności,
transferu wiedzy, technologii i organizacji itd., wynika z dogmatycznej interpretacji teorii ekonomicznych.
Obniżona zdolność poznawania rzeczywistości prowadzi do erozji naukowych predykcji. Obrona paradygmatów, które mogłyby się okazać bezpodstawne
i nienaukowe, wskazuje na wpływ czynników egzogenicznych zakłócających
przebieg naturalnego rozwoju naukowego. Oznacza to, jak twierdzi T. Kuhn,
że nauka może być omylna wobec tego, co stanowi wiedzę absolutną. Muszą

252

Jan Komorowski

istnieć także czynniki egzogeniczne, które powodują, że uznane paradygmaty
prowadzą na ślepe tory. Do czynników tych należy zaliczyć:
• zmiany w sferze realnej, w tym skutki globalizacji i działalność wielkich
korporacji będących głównym motorem tych zmian,
• efekty postępu techniczno-technologicznego, w tym proces cyfryzacji, które
prowadzą do zmian w organizacji i funkcjonowaniu gospodarki,
• przemiany w sferze publicznej, w tym wpływ realizowanych doktryn społecznych i gospodarczych oraz pozostałych elementów systemu ekonomicznego, instytucji, regulacji oraz nadzoru o charakterze publicznym,
• oddziaływanie zespołu tzw. miękkich czynników obejmujących wpływ kultury i tradycji na kształtowanie się ludzkich postaw,
• komercjalizację i instrumentalizację nauki prowadzące do promowania
w jej ramach różnych nurtów światopoglądowych i ideologicznych (kosmopolityzacji, konsumpcjonizmu, hedonizmu itd.).
Wymienione czynniki prowadzące do petryfikacji i dogmatyzacji powodują
nienadążanie ekonomii za zmianami w sferze realnej, a w konsekwencji ograniczają jej zdolność rozwiązywania problemów gospodarczych.

17.3. Migracja przedmiotu ekonomii i jej konsekwencje
Podstawowym i bezpośrednim czynnikiem wywołującym zmiany w nauce
ekonomii jest zmienność zainteresowań naukowych. Zjawisko to ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju nauki. To, co można określić jako migrację
przedmiotu ekonomii ukazuje, jak bardzo nauka ta zmieniła swoje zainteresowania od początków w starożytnej Grecji do czasów współczesnych.
Przedmiot ekonomii nie dla wszystkich jest oczywisty. Ekonomia nie ma jednoznacznej systematyki, lecz stanowi zbiór różnorodnych koncepcji, niekiedy
przeciwstawnych, uwikłanych w spory doktrynalne i ideologiczne. W konsekwencji rozwój ekonomii jest chaotyczny, nieuporządkowany, częściej przypadkowy niż zamierzony, w zasadzie nieprzewidywalny. Aktywność badawcza
rozkłada się na niezależne ośrodki rozlokowane w całym świecie, z nastawieniem na zróżnicowane potrzeby i możliwości. Skutkiem tego na przestrzeni
dziejów ekonomia ulegała różnym wpływom.
W cywilizacji europejskiej za pierwotne źródło ekonomii jako nauki uważa
się rozważania filozofów starożytnej Grecji. Okres ten charakteryzuje się spójnością wiedzy naukowej wypływającej z filozofii traktowanej nadrzędnie. Stanowisko w kwestiach podstawowych dotyczących natury wszechświata, podstaw
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wiedzy naukowej, granic poznania itd., było punktem wyjścia dla wszystkich
rodzących się nauk. W odróżnieniu od nauki współczesnej wspólne podstawy
aksjologiczne łączyły wszystkie dyscypliny naukowe. W systemie ówczesnej
wiedzy skupionej na problematyce antropologicznej i etycznej centralne miejsce zajmował człowiek.
Pierwotnie przedmiotem rozważań ekonomicznych było gospodarowanie
przez człowieka skupiające się na potrzebach jego egzystencji, zatem przedmiot ekonomii koncentrował się na trosce o materialną egzystencję człowieka stanowiącą uzupełnienie życia duchowego. Zainteresowania badaczy
dotyczyły poszukiwania rozwiązań usprawniających proces gospodarowania,
łączących aspekt ludzki i materialny, czyli sferę rzeczową i osobową, głównie
drogą rozwoju wiedzy, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
oraz ogólnego postępu techniczno-organizacyjnego. Zwraca uwagę połączenie materialnego wymiaru gospodarowania z aktywnością człowieka, której
celem jest podtrzymywanie ogniska domowego symbolizującego funkcjonowanie rodziny i bezpieczeństwo wspólnoty terytorialnej.
W koncepcji tej podmiotem stosunków ekonomicznych jest człowiek rozumiany osobowo jako istota wolna, rozumna, inteligentna i twórcza, funkcjonująca we wspólnocie rodzinnej, zawodowej i terytorialnej. Gospodarowanie
według filozofii greckiej opiera się na katalogu zasad życia moralnego zgodnego ze wzorem greckich herosów. Jego dalszy rozwój przebiega pod wpływem
cywilnego i handlowego prawa rzymskiego, które w kulturze europejskiej stanowi fundament stosunków gospodarczych do czasów współczesnych2.
Podmiotowość wiąże się ze świadomością wolności gospodarczej, swobody
wyboru i odpowiedzialności z tytułu udziału w procesie pracy. Odpowiedzialność
obejmuje tu nie tylko powierzone zadania dotyczące umiejętnego wykorzystania dostępnych zasobów, lecz także wewnętrzne poczucie obowiązku odnośnie do wykorzystania wiedzy, intelektu i wysiłku, nastawionych na uzyskanie
korzystnych efektów. Człowiek jako osoba świadoma i inteligentna podchodząc
do pracy w sposób zaangażowany, uczy się, wzbogaca swoje doświadczenie
i powiększa potencjał tworzenia nowej wartości. W ten sposób doskonalenie
umiejętności i pozytywne relacje międzyludzkie stanowią drogę powiększania
produktywności i prowadzą do rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego.
Stopniowo ekonomia rozwija swoją odrębność poprzez specyficzne metody
analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako przedmiot dyscypliny naukowej
2

2014.

Por. J. Oniszczuk, Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
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jest ciągłym procesem, obejmującym całokształt nakładów kapitału i pracy
zespołowej wykonywanej w sposób metodyczny i zorganizowany. Wynika stąd,
że istotą i celem gospodarowania jest gospodarność – określenie obecnie niemodne i, jak wynika ze skali marnotrawstwa, ignorowane, jednak najlepiej
oddające sens ludzkich postaw w procesie pracy, które mają decydujący wpływ
na efektywność gospodarowania.
Pojęcie gospodarności wyraża szczególny stosunek człowieka do zasobów
materialnych jako darów natury, które warunkują jego materialną egzystencję
i stwarzają możliwości rozwoju. W starej kulturze konfucjańskiej, która zaznacza
odrębność społeczeństwa Japonii i wyjaśnia jej drogę rozwoju gospodarczego,
przyroda jest bezpośrednio emanacją Boga. W konsekwencji gospodarność
jest traktowana jako elementarny obowiązek człowieka, zaś gospodarowanie
wymaga najwyższej staranności, samodyscypliny i sumienności, wobec czego
nie wymaga nadzoru. W kulturze europejskiej i chrześcijańskiej dary natury
są traktowane jako talenty, które należy pomnażać na rzecz dobrobytu wspólnoty. Liczy się tu siła sprawcza pracy i aktywności intelektualnej człowieka
wyrażająca roztropny, odpowiedzialny i oszczędny stosunek do rzeczy materialnych w dążeniu do celu.
W wyniku ewolucji nauki początkowe zainteresowania ekonomii zostały
wzbogacone kategoriami rynku i konkurencji. Odtąd w języku potocznym
i sposobie myślenia przyjęło się określenie „na rynku” w miejsce określenia
„w gospodarce”. Główną kwestią sporną dzielącą poglądy ekonomistów są cele
działalności gospodarczej. Różnice poglądów wyrażają się paletą przekonań:
od radykalnego kapitalizmu stanowiącego ideologiczną podstawę ekonomii
neoliberalnej do społecznej gospodarki rynkowej będącej kontynuacją tradycji i kultury europejskiej.
Zdaniem jednych, chodzi o cele wyrażające indywidualne interesy właścicieli kapitału. Zdaniem innych, są to cele uwzględniające w drodze kompromisu także oczekiwania szerszego kręgu interesariuszy, w tym przedsiębiorstwa
będącego niezależnym podmiotem gospodarczym. Społeczny wymiar celów
gospodarowania polega na uwzględnieniu wymogów solidaryzmu społecznego
oraz zrównoważonego rozwoju na rzecz zachowania środowiska naturalnego
i przyszłych pokoleń. Poglądy w kwestiach naukowych stały się przedmiotem
wyrażania przekonań ideologicznych, w konsekwencji ekonomia oderwała się
od bazy antropologiczno-etycznych fundamentów3.
J. Komorowski, Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
3
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Obecnie problemy ekonomii jako nauki daleko odbiegają od jej pierwotnego przedmiotu zainteresowań w starożytnej Grecji. W wyniku ewolucji
nauki początkowe zainteresowania ekonomii zostały wzbogacone kategoriami
rynku i konkurencji. Odtąd przyjęło się mówić w języku naukowym i potocznym „na rynku”, w miejsce określenia „w gospodarce”. Takie określenia jak
„gospodarowanie”, a także „gospodarność” wyszły z użycia. Ewolucja przedmiotu ekonomii wprowadza nowe teorie i paradygmaty, co w konsekwencji
wpływa na interpretację zjawisk, zmiany sposobu myślenia i bieg procesów
gospodarczych. W miejsce ludzkich postaw i społecznych aspektów pracy
uwagę przykuwa kapitał finansowy, rynek i konkurencja. Coraz węższa specjalizacja, konwencjonalny język i krótkookresowe spojrzenie, a także wpływ
interesów i podziałów ideologicznych prowadzą do dezintegracji wiedzy ekonomicznej i odcinania się ekonomii od innych dyscyplin naukowych, powodując
bezradność w wyjaśnianiu bardziej złożonych kwestii. Przykładem ideologizacji myślenia może być pojęcie mieszkania traktowanego przede wszystkim
jako towar, czyli przedmiot obrotu rynkowego. Z. Szczypiński zastanawia się,
„Czy mieszkanie jest towarem? Na jakich ideowych przesłankach oparta jest
pozytywna, a na jakich negatywna odpowiedź na to pytanie? I na koniec najważniejsze, jakie są społeczne i polityczne skutki tych odpowiedzi?”. Refleksje
mogą świadczyć o tym, jak bardzo ideologizacja i redukcja znaczenia pojęć
zubażają nasze myślenie4.

17.4. Ekonomia jako nauka o rynku i konkurencji
Zmiany, jakie obserwujemy we współczesnej ekonomii, w sposób widoczny
oddalają naukę od idei humanizmu filozoficznego i odcinają ją od antropologicznych i etycznych korzeni w tradycji europejskiej. Strona podmiotowa
zaznaczająca obecność człowieka gospodarującego została zredukowana do
stereotypowych wzorców zachowań. Warto zauważyć, że większość współczesnych podręczników definiuje ekonomię dość swobodnie.
Przedmiot współczesnej ekonomii podlega migracji w kierunku rynku i konkurencji. Kategorie te nie są skrótem myślowym ani potocznym uogólnieniem
przedmiotu ekonomii, lecz świadomym wyeksponowaniem jej podstawowych
paradygmatów. Autorzy definicji przedmiotu ekonomii są świadomi konsekwencji tych zmian.
4

Z. Szczypiński, Mieszkanie nie jest towarem, www.wpolityce.pl, 24.01.2010.
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Paul Samuelson, autor podręcznika, który cieszy się wyjątkową popularnością, jako przedmiot ekonomii wskazuje zarabianie pieniędzy – the hope of
making money. Warto zauważyć, że zwrot ten brzmiący dosłownie jako „nadzieja
na robienie pieniędzy” ma znaczenie inne niż zarabianie pieniędzy przez pracę.
„Robienie pieniędzy” w kontekście ideologii liberalizmu jest rozumiane jako
zdobywanie bogactwa5.
W innym uznanym podręczniku autor Richard B. McKenzie zwraca uwagę
na to, że obecnie ekonomiści zajmują się różnymi zagadnieniami, ale większość
z nich preferuje maksymalizację bogactwa przez dokonywanie mniej lub bardziej przemyślanych wyborów rzeczy, które kupują i sprzedają. W ten sposób
bogactwo staje się nadrzędnym celem osiąganym poprzez mechanizm rynkowy
traktowany jako proces, w ramach którego kupujący i sprzedający określają,
co chcieliby nabyć lub sprzedać, aby osiągnąć korzyść6.
W ekonomii osadzonej w teorii rynku i konkurencji bogactwo stało się
celem gospodarowania, a w konsekwencji fetyszem kultury świata zachodniego. Kult pieniądza stanowi podstawę kształtującą świadomość i sposób
myślenia współczesnego społeczeństwa. Wiąże się to z neoliberalnym nurtem
w ekonomii absolutyzującym indywidualizm i nieograniczoną wolność człowieka dążącego do bogactwa, konsumpcji i przyjemności.
Można przypuszczać, że na pytanie o przedmiot ekonomii większość pytanych odpowie, iż jest to nauka dotycząca rynku, konkurencji i gromadzenia
bogactwa. Z tak określonym przedmiotem ekonomii wiąże się system paradygmatów i teorii ekonomicznych wyznaczających ramy zachowań uznanych
za racjonalne. Rzecz w tym, że poglądy w większości podręczników z ekonomii
są traktowane jak aksjomat dyscyplin szczegółowych. W centrum uwagi znajdują
się mechanizmy funkcjonowania pieniądza i rynkowej spekulacji nastawione
na zysk, oderwane od realnej sfery gospodarki i ignorujące jej skutki społeczne.
Zmiana przedmiotu ekonomii budzi wiele zastrzeżeń, chociażby dlatego, że
nie uwzględnia licznych ograniczeń wysuwanych w dziełach czołowych teoretyków, takich jak A. Smith, J. M. Keynes i inni, lecz jest ich „obskurną neoklasyczną reinterpretacją” 7. Nietrudno zauważyć, że obszary, którymi obecnie
zajmuje się ekonomia oddaliły się od gospodarki realnej oraz humanistycznych
wartości kultury i tradycji, które kształtują społeczny wymiar relacji gospodarczych, zastąpiły podmiotowość instrumentalizacją człowieka. W kategorii
P. Samuelson, Economics, 11th Edition, McGraw Hill, London 1980, s. 1.
R. McKenzie, Economics, Houghton Mifffin Company, Boston 1986, s. 6–11.
7 R. Rojas, The Keynesian Model in the General Theory: A Tutorial, Freie Universität Berlin, January 2012, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.07509.pdf
5
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wyidealizowanego rynku i doskonałej konkurencji poszukuje się inspiracji do
wyjaśnienia nie tylko ceny i równowagi rynkowej, mimo że paradygmat efektywnego rynku rzadko realizuje się w praktyce, zaś brak równowagi poważnie
zniekształca wycenę.
Współczesna ekonomia przyjęła dążenie do bogactwa za istotę gospodarowania, motor zmian i źródło sukcesu. Proces wymiany rynkowej traktuje
się jako główne źródło wartości. Cel ten autoryzuje spekulację i wszelkie egoistyczne pobudki ludzkich zachowań, zaś wszystko, co ogranicza ekspansję
kapitału, stanowi przeszkodę w kreowaniu wartości. W systemie tym centralne
miejsce zajmuje pieniądz jako nośnik kapitału finansowego i wyznacznik systemu wartości opartego na dążeniu do bogactwa. Wolność gospodarcza przekracza granice tego, co dopuszczalne ze względów moralnych i prawnych.
Eksponowanie jednostronnych korzyści ignoruje długookresowe skutki decyzji i prowadzi do fałszywych diagnoz oraz błędnych wyborów. Brak moralnej
odpowiedzialności jest źródłem niesprawiedliwości, nadużyć i kryzysów oraz
wszelkiego zła, jakie z tym się wiąże. Walka o dominację i wypieranie tego, co
słabsze zaprzepaszczają efekty społecznej synergii. Wymienione paradygmaty
określają ramy rozważań naukowych i granice optymalnych rozwiązań oraz
ograniczają perspektywę rozwoju gospodarki.
Wynika stąd, że migracja przedmiotu ekonomii wywołuje zróżnicowane konsekwencje na poziomie mikroekonomicznym, w relacjach między podmiotami
oraz w perspektywie makroekonomicznej – ważne dla koniunktury gospodarczej i rzutujące na efektywność systemu. Finansowy wymiar ujmowania procesów gospodarczych ogranicza możliwości czerpania wskazówek z nauki do
instrumentarium finansowego. Coraz częściej przekonujemy się, że fetysz bogactwa, rynku i konkurencji przekształca kolejne dziedziny funkcjonowania życia
społecznego w biznes, redukując wymiar podmiotowy, ogólnoludzki i etyczny.
Przykładem tego zjawiska może być doktryna monetaryzmu ograniczająca
możliwości stosowania polityki gospodarczej do narzędzi polityki monetarnej,
co w warunkach nierównowagi może być niewystarczające. Pobudzanie gospodarki kreacją pieniądza narusza zasady gospodarki pieniężnej i prowadzi do
wzrostu zadłużenia. Nadmierna podaż pieniądza przyspiesza kumulację długu
publicznego, zaś rosnący deficyt budżetowy w coraz mniejszym stopniu pobudza gospodarkę. Zjawiska te są wzajemnie powiązane, w konsekwencji jednostronna polityka może być źródłem eskalacji nierównowagi gospodarczej.
Skutki takie powodują banki centralne finansujące wydatki państwa i napędzające proces kreacji pieniądza w gospodarce poprzez mechanizm „luzowania ilościowego” (monetary quantitative easing).
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Wyraźnie słabszą stroną współczesnej ekonomii jest generowanie nierówności i napięć społecznych. Mimo bliskiego pokrewieństwa z naukami społecznymi ekonomia niedostatecznie korzysta z ich dorobku. Jądro konfliktu
stanowi eksponowanie kapitału finansowego jako źródła wartości. Pierwszeństwo kapitału finansowego przed kapitałem społecznym i intelektualnym jest
pierwotną przyczyną niesprawiedliwego podziału, wyzysku oraz wykluczenia
deprecjonującego ludzką godność i ograniczającego kreatywność pracowników.
Ekonomia neoliberalna promuje wolność, konsumpcjonizm, hedonizm.
Państwo będące wspólnotą terytorialną obywatelskiego społeczeństwa uważa
się za przeszkodę na drodze ekspansji korporacji i rozwoju gospodarczego.
Żądania socjalne stawiane przez pracowników są traktowane jako bariera
rozwoju, hamulec inwestycji, źródło przeszkód, obciążeń i kosztów obniżających zyski. Na polu nauki, pod płaszczem poszukiwania racjonalnych rozwiązań, rozgrywa się walka współczesnych systemów gospodarczych i ideologii
o ludzką godność, wrażliwość, a w konsekwencji zdolność kreowania twórczych postaw i mobilizowania potencjału społecznego, jaki zawiera się w sferze kultury, tradycji i moralności.

17.5. Dogmatyzm jako hamulec rozwoju nauki
Zawężenie przedmiotu ekonomii do kwestii gromadzenia bogactwa, rynku
i konkurencji oddala naukę od rzeczywistości. O tym niepokojącym zjawisku
może świadczyć charakter diagnozy problemów gospodarczych w konkretnych
krajach. W odniesieniu do grupy państw rozwijających się rekomendacje MFW
i Banku Światowego oparte na teoriach ekonomicznych powszechnie uważane
są za szkodliwe, gdyż utrwalają system charakterystyczny dla tzw. republik
bananowych, prowadzący do drenażu gospodarki, utrwalający ubóstwo oraz
niszczący aspiracje rozwojowe ich mieszkańców8.
Ekonomia nie ma recepty na przełamanie stagnacji w grupie państw najbardziej rozwiniętych, nie umie wyjaśnić przyczyn trwającej od kilku dziesięcioleci wysokiej dynamiki rozwoju krajów Dalekiego Wschodu i nie potrafi
wykorzystać ich pozytywnych doświadczeń. Bezradność teorii ekonomicznych wynika z dogmatyzmu, który w każdych warunkach bez głębszej refleksji forsuje postulaty pomnażania kapitału, liberalizacji gospodarki i rynkowej
S. Stodolak, Niechciani zbawiciele. Krytyka działań MFW i Banku Światowego ma
zaskakująco mocne podstawy, www.dziennik.pl, 13.03.2016.
8
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ekspansji. Oczywisty związek tych postulatów z przedmiotem neoliberalnej
ekonomii wiąże się z pominięciem podmiotowego wymiaru gospodarowania
i lokalnych uwarunkowań.
Tabela 1. Doktryny ekonomiczne a poziom rozwoju
Świat zachodni
Poziom rozwoju

Kraje rozwijające się

wysoki

niski

niski

niska

wysoka

niska

Neoliberalizm,
monetaryzm

Interwencjonizm,
Wpływ kultury i tradycji

Neoliberalizm,
neokolonializm

Dynamika rozwoju
Doktryna
ekonomiczna

Daleki Wschód

Źródło: opracowanie własne.

Niska reaktywność na bieżące problemy gospodarcze oraz brak otwartości na osiągnięcia innych nauk społecznych sygnalizują wysokie zagrożenie
ekonomii dogmatyzmem. Brak precyzyjnego obrazu rzeczywistości ogranicza
możliwość formułowania trafnych diagnoz, potęgując trudności utrzymania
równowagi na ścieżce wzrostu gospodarczego. Poza sferą zainteresowania
pozostają realne problemy, w konsekwencji decyzje podejmowane są szablonowo, bez naukowego wsparcia.
Dogmatyzm to poważny zarzut. Stanowi on największe zagrożenie dla
nauki. Oznacza nie tylko bezkrytyczną akceptację nieuzasadnionych twierdzeń
jako prawdziwych, ale także ignorowanie obiektywnych przesłanek i oddalanie się nauki od prawdy, podważanie naturalnego porządku rzeczy, narzucanie
poglądów niemających naukowego uzasadnienia, kwestionowanie swobody
myślenia i wyrażania opinii.
Zjawisko dogmatyzmu powstaje wskutek zakotwiczenia danej dyscypliny
naukowej w stałym zbiorze jej podstawowych założeń, czyli paradygmatów,
i ich obrony niezależnie od zmian zachodzących w otoczeniu. Niezmienność
paradygmatów zakłóca naturalny proces rozwoju dyscypliny naukowej.
Dogmatyzmowi sprzyja fakt, że paradygmaty jako założenia warunkujące
prawdziwość teorii naukowych przyjmowane są postulatywnie, bez dowodu,
mimo iż są one wyrazem różnorodnych wpływów, interesów i ideologii. Początkowo akceptowane paradygmaty sprzyjają rozwojowi określonego systemu
gospodarczego, a po osiągnięciu apogeum, w okresie kryzysu i recesji, stają
się barierą zmian, przedmiotem krytyki i tracą wiarygodność.
Ulegając dogmatom, posługujemy się stereotypami. Upowszechnianie stereotypów w miejsce opinii naukowych wyraża instrumentalny charakter argumentów naukowych. Redukują one złożone procesy wytwórcze do mechanizmów
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finansowych, ignorując inne istotne czynniki gospodarowania. Stereotypy
ignorują przyczynowość. Ich stosowanie wiąże się z pomijaniem indywidualnych okoliczności, co prowadzi do akceptacji prostych odpowiedzi i wyłącza
krytyczne myślenie. Liczy się siła argumentu przemawiającego na rzecz określonych poglądów.
Promowane stereotypy w ramach polityki informacyjnej często stanowią
formę diagnozy wygodną dla określonych grup interesów. Wyrazem tego zjawiska jest m.in. szczególny stosunek do kapitału i pieniądza, prowadzący do
personifikacji kategorii finansowych i przypisywania im wyjątkowej siły sprawczej. Zatem kapitał finansowy decyduje o alokacji zasobów, kreuje nową wartość, urządza i nagradza inwestorów itd. Skutkiem tego jest przekonanie, że
rozwój gospodarczy jest funkcją dostępności kapitału.
Nie dostrzega się tego, że wpływ kapitału bywa także destrukcyjny, wywołuje niekorzystne skutki dla gospodarki. W warunkach otwartego rynku brak
publicznej kontroli prowadzi do wypierania lokalnych podmiotów, przejmowania kontroli nad rynkiem i drenażu lokalnych zasobów, a w konsekwencji
do wzrostu zależności od zagranicy, spadku dochodów budżetowych, wzrostu
zadłużenia i bezrobocia. Scenariusz zrealizowany w Grecji można dostrzec
z perspektywy branżowej w innych krajach, w sferze usług finansowych, w energetyce, infrastrukturze i usługach publicznych. Wolny rynek inicjuje procesy
prowadzące do powiększania bogactwa, a z drugiej strony do powiększania
nierówności, kurczenia się realnej sfery gospodarki, a ostatnio w krajach wysokorozwiniętych – zaniku przemysłu.
Powstająca rozbieżność między naukową projekcją a rzeczywistością gospodarczą wskazuje na błędy lub zaniechania w obszarze konkretyzacji i weryfikacji wniosków. Bez tego nie ma nigdy pewności co do zgodności efektów
wnioskowania z faktycznym stanem rzeczy. Chodzi o to, aby nauka nie ulegała
przejawom dogmatyzmu, wpływom różnych interesów, ideologiom czy sugestiom komercyjnych mediów.

17.5.1. Problemy współpracy nauki i gospodarki
Dogmatom ekonomii neoliberalnej przeciwstawia się rzeczywistość. Zjawisko to można zaobserwować w wielu wysokorozwiniętych krajach zachodnich, zwłaszcza w ostatnich latach, gdzie nadmiarowi kapitału towarzyszy
niska dynamika rozwoju gospodarczego oraz malejąca efektywność. Wskazany
przykład może być ilustracją tego, że łatwy dostęp do kapitału niekoniecznie
prowadzi do rozwoju gospodarczego.
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Jak można przypuszczać, efekty dogmatyzmu w nauce są zgubne także dla
środowiska naukowego. Zjawisko to burzy hierarchię wartości, zakłóca relacje
w środowisku naukowym, stwarza przeszkody awansu, rozwoju naukowego
i obniża wykorzystanie twórczego potencjału naukowców. Przede wszystkim
zaś dogmatyczne myślenie spłyca poziom intelektualnej refleksji i redukuje
oryginalność ludzkiej wyobraźni, a także tworzy bariery odgradzające myślenie od rzeczywistości gospodarczej.
Wszelkie dogmaty upraszczają rzeczywistość, stanowią blokadę krytycyzmu
i ograniczają możliwość poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. Narzucanie dogmatów obezwładnia intelekt człowieka. Jak wynika z obserwacji, ideologiczny dogmatyzm w rękach władzy może być instrumentem zniewolenia
w sensie fizycznym i duchowym. W takich momentach jak kryzys gospodarczy
skutki dogmatyzmu w nauce są bardzo dotkliwe, gdyż prowadzą do oderwania nauki od rzeczywistości.
Zjawisko to pociąga za sobą ograniczanie rozwoju naukowego i obniża
możliwości twórczego wykorzystania wiedzy naukowej. Wskutek dogmatycznego podejścia i alienacji nauka rozwija się wolniej, chodząc często własnymi
drogami, zaś gospodarka nie korzysta z dobrodziejstw rozwoju naukowego,
nie zgłaszając problemów do rozwiązania. W konsekwencji naukowe dyskusje, poświęcany czas oraz wysokość nakładów finansowych przeznaczonych
na naukę nie przekładają się na efekty.
Jak potwierdzają obserwacje, zjawisko dogmatyzmu nasila się, gdy nauka
nie nadąża za zmianami, wypełnia ono lukę niewiedzy i niepewności, umacnia się, gdy naukowa interpretacja jest zbyt powierzchowna i płytka. Sprzyja
temu brak głębszego zrozumienia indywidualnych uwarunkowań oraz brak
przewidywania skutków w dłuższym okresie.
Dogmatyzm w nauce przyjmuje formę narzucania poglądów, co wyklucza
krytyczne podejście do kwestii bardziej złożonych i prowadzi do ryzykownych
postulatów, zaś w praktyce stanowi on wyraz połączenia uproszczonej wiedzy
z fałszywym przekonaniem, że tak czynić należy. Dzieje się tak wówczas, gdy
zamyka się możliwość krytyki i wyrażania opinii przez różne grupy podmiotów.
Forsowanie radykalnych przekonań, jak świadczy nieodległa historia, może prowadzić do alienacji środowiska naukowego. Istota alienacji wyraża się w rozmyciu społecznej misji nauki. Zjawisko to objawia się w różnych postaciach
zagubienia badaczy i rozproszenia potencjału naukowego. Skutkiem potwierdzającym to zjawisko są skromne efekty współpracy nauki z praktyką, a także
aktywność naukowa, która narusza normy etyczne i sprzeniewierza się społecznej misji nauki.
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Niedostateczny poziom współpracy naukowców z reprezentantami gospodarki i instytucji publicznych ma fatalne skutki dla gospodarki oraz stanowi
główną przeszkodę rozwoju nauki. Problem ten pozostaje nadal nierozwiązany. Niedostateczne zaangażowanie nauki w sferę gospodarki, a często także
odwrócenie się praktyki do nauki plecami, obniżają transparentność i możliwości przewidywania procesów gospodarczych. Zaciemnianie tych procesów
ma wiele wspólnego z wybuchem kryzysu finansowego w ostatnim dziesięcioleciu. Nieprawidłowości w relacjach nauki i praktyki przypominają także
okres transformacji systemowej w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku, gdy ze
względów ideologicznych i politycznych mechanizm gospodarki rynkowej był
przedstawiany jako doskonały. Przysłaniano wagę wielu istotnych zagrożeń
wynikających z mechanizmu rynkowego, otwartej gospodarki i niskiej konkurencyjności państwowych przedsiębiorstw, wskutek czego popełniono liczne
błędy. Dotąd nie przeprowadzono ich gruntownej analizy, zaś wszelkie niedoskonałości zrzucono na karb „niedojrzałej gospodarki rynkowej”.
Rzadko zdarza się, aby w publikacjach czy na konferencjach naukowych
skutecznie rozwiązywano konkretne problemy z udziałem zainteresowanych
praktyków i kreatorów polityki gospodarczej, bez których dyskusja przeistacza się w tzw. akademickie gadanie o znikomej użyteczności. Sygnalizowana
w różnych formach alienacja środowiska naukowego świadczyć może o patologii powiązań nauki z praktyką gospodarczą. Zjawisko to może być przedmiotem pomiaru na skali efektów synergii nauki i gospodarki. Brak pozytywnych
efektów w formie mnożnika wykorzystania nauki w gospodarce może być traktowany jako wyraz kryzysu nauki.

17.6. Podsumowanie
Mimo znacznego potencjału nauki i niekwestionowanego rozkwitu wiedzy naukowej, rodzina nauk ekonomicznych nie prezentuje wiedzy spójnej.
W odróżnieniu od wielu innych dyscyplin ekonomia jest „nauką w ruchu”,
opierającą się na różnych założeniach i systemach wartości, co oznacza, że
spojrzenie z różnej perspektywy stwarza możliwość różnorodnych interpretacji tych samych zjawisk. Warto zauważyć, że przebieg procesów w sferze
materialnej i społecznej podlega odrębnej analizie i może prowadzić do przeciwstawnych wniosków.
Kierunki ewolucji myśli ekonomicznej wskazują, że rozwój ekonomii jest
silnie zdeterminowany przez zmiany zainteresowań naukowych pod wpływem
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migracji przedmiotu ekonomii. Teoretyczne podstawy ekonomii są zbyt ogólne,
oderwane od sfery realnej i nie nadążają za zmianami, więc nie zawsze sprawdzają się w życiu.
Pewne zagubienie w kwestiach ekonomicznych wynika z wnioskowania
opartego na prostych, bezpośrednich i jednokierunkowych zależnościach, gdy
zjawiska empiryczne łączą się na zasadzie przyczynowo skutkowej z większym
zbiorem czynników. Brak organicznego podejścia do względów materialnych
i społecznych, stanowiących o złożoności kategorii ekonomicznych, utrudnia
badania i formułowanie wniosków. Jeszcze trudniejszy, a często niemożliwy,
jest proces ich weryfikacji, bez czego wnioski są nienaukowe, czyli bezzasadne.
Trudności naukowego opisu rzeczywistości zwiększają się wówczas, gdy
sfera realna zmienia się szybciej od ustaleń nauki. Środowisko naukowe pochłonięte rozwojem koncepcji o często znikomym znaczeniu praktycznym niewiele
proponuje w kwestii rozwiązania problemów współczesnej gospodarki. Czynnikiem ograniczającym możliwości wykorzystania nauki w praktyce są przejawy
dogmatyzmu i alienacji środowiska naukowego. Stąd rozwój gospodarczy nie
jest bezpośrednią konsekwencją osiągnięć naukowych, lecz raczej przemian
w sferze realnej.
Przypuszczenia oparte na coraz śmielej kwestionowanych paradygmatach
prowadzą do wniosku, że ekonomia wymaga zmian, w tym krytycznego spojrzenia na jej przedmiot, oraz przełamania dogmatów. Potwierdzają to problemy
współpracy nauki z praktyką. Poświęcenie większej uwagi społecznej naturze
stosunków ekonomicznych może doprowadzić do uznania nowych paradygmatów i zmian w kierunku bardzo obiecujących obszarów ekonomii społecznej.
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18. Zarys problematyki przeciwdziałania
przestępstwom gospodarczym i ich
wykrywania

18.1. Wprowadzenie
Przestępstwa gospodarcze stanowią od wielu lat nieodłączny element funkcjonowania gospodarki. Każda organizacja jest narażona na ryzyko przestępstw
gospodarczych, dlatego ważne jest podejmowanie wyzwań zmierzających do
eliminowania tego ryzyka. Globalizacja, swoboda przepływu kapitału, towarów
i usług oraz ciągły rozwój technologiczny sprawiają, że przestępstwa gospodarcze stają się coraz trudniejsze do wykrycia.
Zagadnienie nadużyć w działalności gospodarczej wydaje się ciekawe i złożone z uwagi na to, że jest to problem wielu dyscyplin, do których należą nie
tylko finanse i ekonomia, ale także prawo, zarządzanie czy socjologia. Ponadto
przestępstwa gospodarcze stają się coraz powszechniejsze. Rośnie ich wpływ
na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całego państwa, co uzasadnia potrzebę
analizy sposobów przeciwdziałania im.
Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów
przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz
przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących
zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
funkcje organów przedsiębiorstw w ramach walki z nadużyciami, a także rolę
audytu i rewizji finansowej w tym zakresie. Zwrócono również uwagę na znaczenie etyki przedsiębiorstw w walce z przestępczością gospodarczą. Artykuł
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stanowi zatem próbę syntetycznego przedstawienia problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania.

18.2. Definicja przestępstwa gospodarczego w polskim prawie
Przestępstwo to czyn zabroniony, zawiniony, bezprawny i społecznie szkodliwy. Według art. 115 §1 Kodeksu karnego (k.k.) czyn zabroniony to zachowanie (działanie lub zaniechanie), którego znamiona zostały określone w ustawie
karnej. Czyn ten musi być też bezprawny (sprzeczny z obowiązującymi normami
prawnymi) oraz zawiniony (jego sprawca musi ponosić winę umyślną bądź
nieumyślną w chwili popełnienia czynu). Przestępstwo jest społecznie szkodliwe w stopniu bardziej niż znikomym, godząc w dobro prawnie chronione1.
W przepisach prawnych, doktrynie oraz orzecznictwie nie ukształtowała
się jednolita definicja przestępstwa gospodarczego. Powodem jest m.in. ciągły
rozwój przestępstw gospodarczych oraz ich skomplikowany charakter2. Termin
przestępstwa gospodarczego można określić przy pomocy definicji legalnej
działalności gospodarczej. Art. 2 ustawy o swobodzie działalności stanowi, że
działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły3. W związku z powyższym, bezprawne, zabronione, zawinione
i społecznie szkodliwe czyny uczestników tak rozumianego obrotu gospodarczego, gdzie co najmniej jeden z ich uczestników jest podmiotem profesjonalnym, należy rozumieć jako przestępstwo gospodarcze4.
Przestępstwa gospodarcze obejmują w swoim zakresie wszelkie czynności
skierowane przeciw prawidłowym zasadom funkcjonowania gospodarki. Czynnościami tymi są zarówno drobne nadużycia, jak i działalność zorganizowanych
1 Stosownie do art. 115 § 2 przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej
szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia; zob. Ustawa kodeks karny (k.k) z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U.
1997, nr 88, poz. 55. z późn. zm.
2 S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2009, s. 51.
3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004,
nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
4 L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10, s. 14–15.
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grup przestępczych. Do najpopularniejszych rodzajów przestępstw gospodarczych zaliczamy pranie pieniędzy, oszustwa księgowe, korupcję, zmowy przetargowe i cyberprzestępstwa.
Ze względu na obszerny charakter zagadnienia przestępstwa gospodarcze w polskim prawie uregulowane są w licznych aktach prawnych. Do najważniejszych z nich należą przepisy Kodeksu karnego w zakresie przestępstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu5 oraz przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi6. Poza normami pochodzącymi z k.k. regulacje na temat przestępstw gospodarczych zawierają także inne akty prawne,
tj. m.in.: Kodeks spółek handlowych, Kodeks karny skarbowy, prawo bankowe
oraz prawo czekowe7.

18.3. N
 ajważniejsze instytucje państwowe oraz międzynarodowe
zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych
W przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej zaangażowanych jest wiele podmiotów. Najważniejsze organy państwowe i międzynarodowe zostały przedstawione na rysunku 1. Z uwagi na fakt, że poświęcenie
uwagi roli każdej z tych instytucji przekracza ramy niniejszego artykułu, omówione będą tylko wybrane z nich.
Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej (GIKS) nadzoruje działalność
urzędów kontroli skarbowej (m.in. organów wywiadu skarbowego). Urzędy
i organy skarbowe prowadzą dochodzenia dotyczące przestępstw skarbowych,
pełnią funkcje publicznego oskarżyciela w zakresie przestępstw skarbowych
i zajmują się wykonywaniem kar majątkowych.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zajmuje się badaniami
nad przebiegiem podejrzanych transakcji, ich wstrzymywaniem, blokowaniem
i przekazywaniem informacji o podejrzeniach do innych podmiotów. Jego działania mają szczególne znaczenie w dochodzeniach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

5 Przepisy dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte są w rozdziale XXXVI k.k.
6 Przepisy dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi zawarte są w rozdziale XXXVII k.k.
7 M. Kutera, Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 26–28.
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Rysunek 1. Organy i instytucje państwowe realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości gospodarczej
Resort
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Minister
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Szkodę RP lub UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej na lata 2015–2020, s. 22–24.

Rolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) jest przeciwdziałanie
korupcji oraz innym działaniom mającym negatywny wpływ na interesy ekonomiczne państwa. CBA pełni także kontrolę nad prawidłowością oświadczeń
majątkowych i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób sprawujących funkcje publiczne.
Jednym z zadań prokuratury jest zwalczanie przestępczości gospodarczej,
czym zajmują się określone jednostki organizacyjne. Do ścigania przestępstw
gospodarczych na szczeblu Prokuratury Generalnej powołany jest Departament
ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, natomiast na szczeblu prokuratur
okręgowych wydziały śledcze oraz wydziały ds. przestępczości gospodarczej8.

W. Jasiński, Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext,
Warszawa 2013, s. 292.
8
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz
sprawuje ochronę interesów konsumentów. Działalność UOKiK jest szczególnie istotna w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym, tj. zmowom
przetargowym9.
Najważniejszą z instytucji powołanych w ramach UE w walce z nadużyciami jest Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF – fr.
L’Office Européen de Lutte Anti-Fraude). Urząd ten zajmuje się zwalczaniem
wszelkich działań szkodzących funduszom publicznym UE, a także opracowywaniem zadań służących ich przeciwdziałaniu. Jest to instytucja, która wydaje
zalecenia, jakie działania powinny powziąć podmioty krajowe lub unijne w celu
dochodzeniowym, nie zajmuje się zaś nakładaniem sankcji.
Inną organizacją międzynarodową podejmującą działania w ramach przestępczości gospodarczej jest Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF – ang. The Financial Action Task Force), której głównym celem
jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz zwalczanie finansowania terroryzmu. Do zadań FATF należy m.in. ustalanie standardów legislacyjnych i organizacyjnych na międzynarodowym poziomie.

18.4. O
 rgany i instytucje nadzoru przedsiębiorstw zajmujące się
zwalczaniem przestępstw gospodarczych
Głównym zadaniem nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do nadużyć
gospodarczych jest właściwe kierowanie podmiotem i monitorowanie jego
działalności gospodarczej. Jego główną intencją jest wzrost wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli podmiotu przy jednoczesnej ochronie interesów wierzycieli. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają rady nadzorcze oraz zarządy
przedsiębiorstw. Rady nadzorcze sprawują kontrolę nad działalnością przedsiębiorstw i ich zarządów poprzez regularnie poruszanie kwestii związanych
z wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, wdrażanie polityki zapobiegawczej, kontrolowanie zarządu w zakresie sposobów pomiaru ryzyka nadużyć,
promowanie etycznych zachowań czy utrzymywanie kontaktów z audytorami
zewnętrznymi i współpraca z nimi w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć.
9 H. Gajewska-Kraczkowska, A. Partyka-Opiela, Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej, DZP, Lighthouse Consultants, 2016, https://www.dzp.pl/mailpic/
compliance/raport_com-pliance_online.pdf, s. 18.
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Na zarządach przedsiębiorstw natomiast ciąży odpowiedzialność za realizację prawidłowej polityki przeciwdziałania nadużyciom, która objawia się m.in.
tworzeniem warunków do sprawnego funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej, propagowaniem właściwej kultury organizacyjnej zgodnej z zasadami etyki czy opracowywaniem efektywnego systemu zarządzania
ryzykiem nadużyć10.
Istotne znaczenie w ujawnianiu oszustw gospodarczych ma także audyt
wewnętrzny, którego procedury mają głównie zastosowanie w identyfikacji
ryzyka nadużyć przez kierownictwo najwyższego szczebla, gdyż w tym obszarze inne metody wykrywania są ograniczone. Audytorzy skupiają się na badaniu prawidłowości procesów biznesowych i funkcjonalności mechanizmów
kontrolnych. Wnioski z dokonanych obserwacji mogą stanowić podstawę do
dostrzeżenia korelacji między nieprawidłowościami w procesach biznesowych
a nadużyciami, umożliwiając wczesne wykrywanie i zapobieganie oszustwom11.
W wykrywaniu przestępstw gospodarczych odgrywa rolę także rewizja
finansowa, której wynikiem jest raport oraz opinia biegłego rewidenta. Biegli rewidenci przyczyniają się pośrednio do wykrywania oszustw finansowych
poprzez ujawnianie zniekształceń w sprawozdaniach finansowych12. Głównym
celem biegłego rewidenta nie jest poszukiwanie oszustw, gdyż nie ma dla niego
znaczenia źródło powstania nieprawidłowości w sprawozdaniu. Biegły rewident, mając podejrzenia co do wystąpienia oszustwa, może, mając stosowne
kwalifikacje, podjąć działania nazywane audytem śledczym.
Audyt śledczy zlecany przeważnie niezależnie od rewizji finansowej w wyniku
decyzji rady nadzorczej lub kierownika jednostki, jest uważany za dziedzinę
audytu poszerzoną o kwestie wykrywania oraz dochodzenia przestępstw gospodarczych, w szczególności nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych,
ale także nadużyć pracowniczych. Audytorzy śledczy muszą posiadać wysokie
kwalifikacje z zakresu finansów, rachunkowości, prawa, logiki, identyfikacji
10 M. Kutera, Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016,
s. 169–171.
11 W. Jasiński, op.cit., s. 238–239.
12 Głównym zadaniem biegłych rewidentów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej (MSRF) jest przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych oraz
wyrażanie opinii o tym, czy zostały one sporządzone zgodnie z ramami sprawozdawczości finansowej określonymi przez MSRF i wytycznymi wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Głównym celem tych badań jest zwiększenie wiarygodności danych finansowych
w sprawozdaniach; zob. R. Rydzak, Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego będących konsekwencją oszustwa, w: Ryzyko nadużyć
w rachunkowości i finansach, red. M. Wójcik-Jurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 12–19.
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i szacowania ryzyka, wyceny przedsiębiorstw czy audytu finansowego. Najczęściej audyt śledczy wykorzystywany jest w wypadku przestępstw gospodarczych,
tj. prania pieniędzy, korupcji, oszustw przetargowych, oszustw w sprawozdaniach finansowych, w wycenie majątku oraz przestępstwach pracowniczych13.
Ważną instytucją mającą wpływ na zapobieganie przestępczości gospodarczej jest również ACFE. Jest to niezależna międzynarodowa instytucja, zrzeszająca osoby zajmujące się zawodowo zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć.
Misją organizacji jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z oszustw gospodarczych, działalność edukacyjna, doradcza i badawcza.
ACFE prowadzi stałe badania nad nadużyciami od 1996 r., oparte głównie na
ankietach wypełnianych przez członków tej organizacji14.

18.5. R
 ola państwa w przeciwdziałaniu przestępstwom
gospodarczym
Działania państwa w obszarze nadużyć gospodarczych można podzielić
na przeciwdziałanie (m. in. tworzenie regulacji prawnych oraz wyznaczanie funkcji poszczególnym organom państwowym i podmiotom prywatnym)
oraz zwalczanie (określanie zadań różnych organów i instytucji polegających
na wykrywaniu przestępstw oraz ściganiu karnym ich sprawców). Zadania
w zakresie ścigania karnego obejmują rozpoznawanie, wykrywanie przestępstw
i ich sprawców oraz udowadnianie im winy15.
Szczególnie ważne w walce przeciwko przestępstwom gospodarczym jest
prowadzenie przez państwo działań systemowych, tj. działań regulacyjnych,
upraszczających otoczenie prawno-gospodarcze oraz likwidujących luki prawne
wykorzystywane do obchodzenia przepisów. Elementem polityki systemowej
powinno być także prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu
budowanie w świadomości społecznej przekonania o szkodliwości przestępczości gospodarczej, informowanie o konsekwencjach nieprzestrzegania prawa
oraz wpływie przestępstw na gospodarkę i otoczenie.

E. I. Szczepankiewicz, Rewizja finansowa, audyt wewnętrzny a audyt śledczy w wykrywaniu oszustw gospodarczych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt
Naukowy 152, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 85–86.
14 M. Kutera, Nadużycia finansowe…, op.cit., s. 35–36.
15 W. Jasiński, 291.
13
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Ważną rolę w tym kontekście odgrywają regulacje ustrojowe16. Tworzenie skutecznego ustawodawstwa pozwala zapobiegać popełnianiu oszustw.
Przykładem takich regulacji prawnych jest m.in. wprowadzenie mechanizmu
odwrotnego obciążenia, czyli nowego systemu naliczania i odliczania podatku
VAT, przesuwającego obowiązek jego odprowadzania ze sprzedawcy na ostatecznego nabywcę, celem ograniczania możliwości ubiegania się sprzedawcy
o zwrot podatku z urzędu skarbowego17. Mechanizm odwrotnego obciążenia
jest szczególnie pomocny w walce z oszustwami dotyczącymi wyłudzeń podatku
VAT, zwłaszcza z oszustwami karuzelowymi18.
Podejście państwa do problemu przestępczości gospodarczej zakłada wykorzystywanie instrumentów prawno-administracyjnych w sferach aktywności
przestępczej. Odbywa się to m.in. poprzez zaopatrywanie organów państwowych w skuteczne narzędzia kontrolne czy tworzenie i wdrażanie odpowiednich
zasad zgłaszania i ewidencjonowania transakcji19. Przykładem takiej zasady jest
zmiana w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązująca od 1 stycznia 2017 r., dotycząca obniżenia wartości transakcji, w odniesieniu do których przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonywania rozliczeń za
pośrednictwem rachunku bankowego20. Ustalenie znacząco mniejszego limitu
ma przede wszystkim charakter prewencyjny i ograniczający proceder wystawiania „pustych” faktur21.
Innym przykładem działań państwa w zakresie przestępstw gospodarczych
jest nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa i wprowadzenie do niej nowego
działu „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. 15 lipca 2016 r. została
16 Przepisy mające zastosowanie do przeciwdziałania oraz zwalczania przestępczości
znajdują się m.in. w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym,
Kodeksie karnym skarbowym, Ustawie o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych, Ustawie o kontroli skarbowej, Ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, a także w Ustawie
o Policji i innych ustawach stanowiących o działalności służb w tym zakresie; zob. H. Gajewska-Kraczkowska, A. Partyka-Opiela, op.cit., s. 16.
17 Program przeciwdziałania…, op.cit., s. 26–27.
18 Dzięki mechanizmowi zmniejszone zostaje ryzyko oszustwa, gdyż obowiązek ostatecznej zapłaty podatku VAT skarbowi państwa zostaje przeniesiony na kupującego.
19 Program przeciwdziałania…, op.cit., s. 26–27.
20 Limit transakcji został zmieniony z 15 tys. EUR na 15 tys. PLN. Dodatkowo wprowadzona została sankcja za niestosowanie się do nowej regulacji polegająca na zakazie zaliczenia takich kosztów do kosztów uzyskania przychodu; zob. H. Gajewska-Kraczkowska,
A. Partyka-Opiela, op.cit., s. 30–31.
21 Raport Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, UN Global Contact, s. 9, http://ungc.org.
pl/wp-content/uploads/2016/04/GCNP_raport_szara_strefa_www_poj_030416.pdf, dostęp
8.01.2017.
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wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, której celem jest
przeciwdziałanie uzyskiwaniu korzyści majątkowych przy pomocy sztucznych
konstrukcji prawnych sprzecznych z przedmiotem i celem przepisów prawa
podatkowego. Wprowadzenie klauzuli ma za zadanie uporządkowanie systemu
prawa podatkowego poprzez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej, co może mieć zastosowanie w zakresie przeciwdziałania oszustwom podatkowym22.
Zmiany w prawie dotyczą także przestępstw prania pieniędzy. Obecnie trwają
prace nad projektem zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, mające na celu dostosowanie prawa krajowego do
tzw. dyrektywy AMLD IV23 (Anti-Money Laundering). Ustawa ta m.in. poszerza listę podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o transakcjach mogących mieć związek z praniem pieniędzy. Takim obowiązkiem będą
obarczone, obok instytucji finansowych i bankowych, także podmioty takie jak
kantory, platformy walut wirtualnych oraz przedsiębiorcy świadczący usługi
w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami
płatniczymi. Ustawa wprowadza także zmiany zasad identyfikacji beneficjenta
rzeczywistego klienta danej instytucji oraz powołuje nową instytucję – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Za beneficjentów rzeczywistych uznawane są osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem bądź mają wpływ
na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność24. Obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
spoczywa na instytucjach obowiązanych25. Z obowiązku ustalania beneficjenta
rzeczywistego można zrezygnować tylko w ściśle określonych sytuacjach26.
H. Gajewska-Kraczkowska, A. Partyka-Opiela, op.cit., s. 32–33.
AMLD IV–Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2015/849
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia
tej dyrektywy do prawa polskiego.
24 Beneficjentem rzeczywistym są osoby będące udziałowcami bądź akcjonariuszami
dysponującymi więcej niż 25 proc. udziałów bądź akcji w danej osobie prawnej oraz osoby
posiadające prawo głosu powyżej 25 proc. w danej osobie prawnej lub sprawujące kontrolę
nad co najmniej 25 proc. majątku, tj. m.in. syndycy czy trusty; zob. art. 2 pkt 1a) Ustawy
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2017, poz. 1049.
25 Są to zatem m.in. banki, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne,
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, SKOK-i, poczty, notariusze, księgowi, kantory, fundacje, domy aukcyjne
czy Giełda Papierów Wartościowych; por. ibidem, art. 2.
26 Np. gdy klientem jest podmiot świadczący usługi finansowe, mający swoją siedzibę na terytorium UE, organ administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organ
22
23
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Prowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ma ułatwiać
określanie powiązań i identyfikację podmiotów gospodarczych, na rzecz których
przeprowadzane są transakcje. Ma to głównie na celu uszczelnienie systemu
podatkowego poprzez umożliwienie identyfikacji osób czerpiących korzyści
z konkretnych transakcji.
Podsumowując należy podkreślić, że instytucje obowiązane stosują wobec
swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, polegające m.in. na identyfikacji klienta, podejmowaniu czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem
w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji o kliencie27. Instytucje obowiązane muszą rejestrować wszystkie transakcje, których równowartość przekracza 15 tys. EUR, oraz te, które mogą mieć
związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
W ramach regulacji przestępczości gospodarczej, oprócz projektów aktów
normatywnych, powstają także dokumenty programowe i strategiczne mające
na celu walkę z nadużyciami. Takim dokumentem jest przyjęty przez rząd
6 października 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej na lata 2015–2020. Program ten powstał w nawiązaniu do strategii Sprawne państwo 202028, której jednym z celów jest zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wiąże się bezpośrednio
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej29.
W Programie skonkretyzowane zostały trzy cele szczegółowe działań państwa w tym zakresie, do których należą: wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości
gospodarczej oraz wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Dla wzmocnienia skuteczności śledztw finansowych organy
ścigania otrzymały m.in. uprawnienia do dostępu do informacji prawnie chronionych w ramach przeprowadzanych przez nich śledztw finansowych. Zwrócono także uwagę na wdrażanie specjalistycznych programów szkoleniowych
z zakresu odzyskiwania mienia skierowanych do służb i organów prowadzących
egzekucyjny lub emitent papierów wartościowych dopuszczony do publicznego obrotu
na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim UE; por. ibidem,
art. 9d.
27 Ibidem, art. 8 – art. 8b.
28 Strategia Sprawne państwo 2020 – jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju.
29 Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://
administracja.mswia.gov.pl/adm/departament-administra/strategia-sprawne-panst/8085,
Strategia-Sprawne-Panstwo-2020.html, dostęp 8.01.2018.
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postępowania w ramach śledztw finansowych. Podjęte zostały także próby
wypracowania jednolitych zasad zbierania danych statystycznych oraz szacowania strat ponoszonych przez budżet państwa z tytułu przestępstw finansowych.
Istotnym elementem programu jest zwiększenie zaangażowania państwa w międzynarodowe projekty z zakresu przestępczości gospodarczej tj. EMPACT30.

18.6. R
 ola przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu przestępstwom
gospodarczym
Wykrywanie przestępstw gospodarczych i innych nadużyć w przedsiębiorstwach wymaga umiejętności łączenia faktów oraz logicznych powiązań.
Kierownictwa przedsiębiorstw odchodzą od prowadzenia tylko biernej polityki w tym zakresie, w związku z tym obecnie wykrywanie nadużyć odbywa
się przy pomocy:
• informatorów – bierna postawa przejawiająca się poprzez reagowanie
dopiero wtedy, gdy zostanie dostarczona informacja na temat zaistniałego
nadużycia,
• sygnałów ostrzegawczych, tzw. red flags – reagowanie w wypadku świadomości ryzyka po rozpoznaniu symptomów, tj. wykorzystywanie niedoskonałości systemu kontroli wewnętrznej, niejasne operacje ujęte w księgach
rachunkowych, nietypowe zachowania pracownicze,
• regularnej analizy obszarów ryzyka przy udziale specjalistów (np. audytorów), pozwalającej na wyprzedzenie pojawienia się oszustwa31.
W zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przedsiębiorstwa wprowadzają strategie antydefraudacyjne oraz antykorupcyjne. Takie
strategie, oparte w każdym wypadku na specyfice przedsiębiorstwa, obejmują
trzy rodzaje działań: prewencyjne, detekcyjne oraz reakcyjne. Działania prewencyjne przede wszystkim mają na celu zniechęcanie potencjalnych sprawców do dokonywania nadużyć. Kierowane są do wszystkich pracowników
danego przedsiębiorstwa32. Za najostrzejszą formę prewencyjnej obrony przed
EMPACT – European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – platforma
zrzeszająca państwa UE i kraje trzecie realizujące operacyjne działania w zakresie przyjętych przez Radę Unii Europejskiej priorytetów zwalczania zorganizowanej i poważnej
przestępczości.
31 M. Kutera, Nadużycia finansowe…, op.cit., s. 78–80.
32 A. Olewnik, A. Potka, Przestępstwa i nadużycia gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, w: Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, red. M. Wójcik-Jurkiewicz,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 78–79.
30
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nadużyciami uznawane jest wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej. Słabe
kontrole wewnętrzne są istotnym czynnikiem umożliwiającym występowanie oraz skuteczne ukrywanie nadużyć. Oznacza to, że w firmach, w których
funkcjonują solidne mechanizmy kontroli wewnętrznej, prawdopodobieństwo wystąpienia nadużycia jest dużo mniejsze33. Detekcja zagrożeń to ujawnianie wszelkiego rodzaju przestępstw i nadużyć. Określa ona sposoby oceny,
rozpoznawania, opiniowania działań, porównywania z wcześniej wykrytymi
nadużyciami w przeszłości, analizowania stopnia zagrożenia, przekazywania
informacji i działań wykrywających. W następstwie detekcji zagrożeń następuje
wyciąganie konsekwencji służbowych i prawnych. Działania reakcyjne natomiast to narzędzia mające na celu poprawę zabezpieczeń w przedsiębiorstwie
poprzez wprowadzanie rozwiązań zapobiegających nadużyciom34. Strategia
antydefraudacyjna i antykorupcyjna są konkretyzowane w postaci dokumentu
jako program zawierający opis wszystkich procedur postępowania w związku
z nadużyciami, obowiązków należących do osób odpowiedzialnych za realizację zadań i innych elementów składających się na całokształt polityki danego
przedsiębiorstwa w tym zakresie35.
Innym sposobem walki z nadużyciami jest wdrażanie w przedsiębiorstwach
monitoringu manualnego. Metoda ta najczęściej sprawdza się w wypadku
małych i średnich przedsiębiorstw. Monitoring manualny polega na weryfikacji danych pochodzących z różnych zdarzeń gospodarczych, a w szczególności
transakcji obarczonych wysokim ryzykiem. Tego typu techniką jest np. okresowy przegląd faktur i innych dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem
faktycznym przez członka zarządu lub dyrektora finansowego36.
Ważną rolę w walce z nadużyciami odgrywa także technologia, a w szczególności analiza danych. Dzięki analizie danych przedsiębiorstwa mają możliwość
wyszukiwania podejrzanych transakcji wśród tysięcy operacji dokonywanych
na co dzień. Obecnie tego typu działania stają się coraz bardziej rozpowszechnione, dlatego odsetek wykrytych w ten sposób nadużyć stale wzrasta. Innym
sposobem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w zakresie technologii
jest także eksport danych do podmiotu zewnętrznego.

33 Raport Profil korporacyjnego oszusta, KPMG w Polsce, Edycja 2016, s. 10, https://assets.
kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/pl-Raport-KPMG-Profil-korporacyjnego-oszusta.
pdf, dostęp 8.01.2018.
34 W. Jasiński, op. cit., s. 184.
35 Ibidem, s. 191.
36 Ibidem, s. 239.
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Ważną kwestię w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym stanowi
kontrola otoczenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza partnerów biznesowych oraz
współpracujących z przedsiębiorstwem podmiotów zewnętrznych. Dobrą praktyką jest zapewnienie due dilligence opartego na ocenie ryzyka w chwili przystępowania do współpracy z danym podmiotem37.
Na występowanie nadużyć w przedsiębiorstwach duży wpływ ma sposób
zarządzania ryzykiem nadużyć. Dzięki regularnej analizie ryzyka nadużyć
przedsiębiorstwo otrzymuje informację o prawdopodobieństwie wystąpienia
danego rodzaju nadużycia oraz poziomie ich szkodliwości, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań. Najczęstszym sposobem przedstawiania wyników analizy ryzyka jest tworzenie mapy ryzyka nadużyć, której przykładowy
schemat przedstawiono na rysunku 2. Do każdej z ćwiartek, reprezentujących
różne kombinacje poziomu prawdopodobieństwa oraz szkodliwości nadużyć,
przypisywane są określone strategie postępowania. Każde z nadużyć może być
przypisane tylko do jednej kombinacji38.

Duża
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Rysunek 2. Mapa ryzyka nadużyć
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Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Jasiński, Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 225–227.

Do dolnej lewej ćwiartki mapy ryzyka kwalifikowane są nadużycia o małym
prawdopodobieństwie wystąpienia oraz małej szkodliwości. W wypadku tej
Raport Profil korporacyjnego oszusta…, op. cit., s. 20–23.
M. Bereśniewicz, J. Kuchenbeker, Jak zbudować korporację odporną na nadużycia?,
„Przegląd Antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego” 2012, nr 1(2),
s. 12.
37
38
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kategorii najczęściej stosowana jest retencja ryzyka, czyli zatrzymanie ryzyka
jako akceptowalnego elementu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystywane są ogólne środki kontroli czy wspomniane już wcześniej red flags.
Do górnej lewej ćwiartki zaliczane są nadużycia o małym prawdopodobieństwie
i jednocześnie wysokim poziomie szkodliwości. Do nadużyć z tej kategorii wykorzystywana jest strategia zmniejszania skutków ryzyka polegająca na aktywnym weryfikowaniu skuteczności mechanizmów kontroli oraz monitorowaniu
sytuacji świadczących o możliwości wystąpienia danego nadużycia39. Do dolnej
prawej części mapy kwalifikują się nadużycia o wysokim prawdopodobieństwie
wystąpienia oraz niskiej szkodliwości, gdzie stosowana jest strategia transferu
ryzyka40. Górna prawa część obejmuje nadużycia o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia i wysokim poziomie szkodliwości. Do zarządzania ryzykiem
nadużyć z tej kategorii najczęściej stosowana jest strategia unikania ryzyka41.
Coraz częściej wykorzystywanym narzędziem przeciwdziałającym przestępczości gospodarczej jest tzw. compliance, tłumaczone jako zarządzanie
zgodnością. Może być ono wykorzystywane jako pierwsza linia obrony przed
przestępcami gospodarczymi w przedsiębiorstwach. System compliance polega
na przygotowaniu złożonej analizy czynników ryzyka opartej na celach danego
przedsiębiorstwa. Tworzony jest system procedur, który ma za zadanie zwiększanie świadomości wśród pracowników na temat etyki działalności biznesowej, wskazanie zagrożeń, procedur raportowania i wprowadzanie działań
kontrolnych. Szczególne znaczenie w systemie compliance ma odpowiednie
egzekwowanie jego stosowania oraz kreowanie kultury organizacyjnej opartej
na przestrzeganiu etyki w przedsiębiorstwie42.
Ryzyko wystąpienia nadużycia w przedsiębiorstwie jest związane z poziomem lojalności i poczuciem przynależności pracowników do miejsca pracy.
Kierownictwa przedsiębiorstw podejmują działania mające na celu poprawę
kultury organizacyjnej w miejscu pracy, polegające na wprowadzaniu etycznych standardów, tj.:
39 Przykładem takich działań jest wykorzystywanie narzędzi monitoringowych służących
do szukania śladów oszustw w dokumentach finansowych.
40 W tym wypadku ulepszane są systemy nadzorcze w przedsiębiorstwach, stosuje się
techniki audytowe oraz ciągły monitoring.
41 Strategia ta może polegać np. na zaprzestaniu sprzedaży produktów generujących
największe ryzyko czy rezygnacji z prowadzenia działalności w obszarach, w których częściej dochodzi do czynów przestępczych. Dochodzi także do aktywnego inwestowania
w zasoby kadrowe i technologie służące zapobieganiu nadużyciom; zob. W. Jasiński, op.cit.,
s. 224–227.
42 H. Gajewska-Kraczkowska, A. Partyka-Opiela, op.cit., s. 41–43.
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• tone at the top – przykład z góry, polegający na dawaniu przez pracowników szczebli kierowniczych przykładu etycznego zachowania,
• polityka zero tolerancji – przestrzeganie zasad etycznych i wyciąganie
odpowiednich konsekwencji w razie wystąpienia nawet drobnych nadużyć,
• code of conduct – opracowanie kodeksu postępowania wskazującego podstawowy system wartości, zgodny ze specyfiką i misją działania podmiotu43,
• whisteblowing – mechanizmy raportowania, tj. gorąca linia (hot lines).
Podstawą w tone at the top jest postawa i zachowanie kierownictwa przedsiębiorstwa. Kultura firmy oparta na etyce powoduje, że pracownicy biorą
przykład z góry i starają się postępować według podobnych zasad. Dla efektywnego działania tone at the top duże znaczenie ma otwarte komunikowanie oraz
propagowanie właściwej kultury organizacyjnej przez zarząd44. W tym kontekście ważne jest stosowanie przez zarządy polityki zero tolerancji, polegającej
na wyraźnym określaniu granic zachowania pracowników. Najważniejsze jest
wyciąganie odpowiednich konsekwencji i niestosowanie żadnych kompromisów w tym zakresie, gdyż w przeciwnym razie tego typu działania mogą przynieść odwrotny efekt do zamierzonego. Ważne jest także wskazywanie jasnych
zasad postępowania, np. w formie kodeksów postępowania. W tym zakresie
ważne jest prowadzenie szkoleń oraz właściwe przełożenie zasad zapisanych
w kodeksie do praktyki firmy. Implementacja kodeksów postępowania powinna
odbywać się poprzez przypisanie kodeksowych zasad do planów i celów operacyjnych poszczególnych stanowisk.
Na szczególną uwagę zasługuje pojęcie whisteblowing, czyli ujawnianie nielegalnych, nieeetycznych działań przez obecnych bądź byłych pracowników
danego przedsiębiorstwa, nazywanych sygnalistami (whisteblowers). Z raportu
ACFE wynika, że whisteblowing jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem
wykrywania nadużyć. Sygnalistami mogą być nie tylko osoby bezpośrednio
pracujące w danym przedsiębiorstwie, ale także inne osoby mające informacje o nielegalnych działaniach, tj. stażyści, praktykanci, zleceniobiorcy, konsultanci. System whisteblowing najbardziej rozwinął się w USA, gdzie obecnie
wdrożone są liczne działania federalne, stanowe i lokalne45. W Polsce systemy
M. Kutera, Etyczne aspekty zwalczania nadużyć finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wrocław 2016, s. 176–182.
44 Szczególnie ważne jest to w wypadku większych organizacji, w których pracownicy
nie mają bezpośredniej styczności z zarządem. W takich organizacjach konieczne jest
wyraźne wskazywanie zasad obowiązujących w firmie oraz konsekwencji wynikających
z ich nieprzestrzegania.
45 Przykładem są funkcjonujące tam już od lat akty prawne, tj. The False Claims Act
(1863), Sarboney-Oxley Act (2002), Whisteblowers Protection Act (2010) czy Dodd-Frank Act
43
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whisteblowing nie są jeszcze szeroko rozwinięte, czego przyczyną jest głównie
brak szerokich regulacji prawnych. Najczęściej zasady whistleblowing wdrażane są w spółkach z większościowym kapitałem zagranicznym46 oraz w firmach inwestycyjnych47.

18.7. Podsumowanie
Przestępstwa gospodarcze są problemem dotykającym gospodarki, przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa. Mechanizmy przestępstw stają się coraz
bardziej skomplikowane i niekiedy obejmują swoim zasięgiem kilka krajów,
co powoduje, że ich wykrycie staje się coraz trudniejsze. Szczególnie ważne
są działania państw w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.
W przeciwdziałanie i wykrywanie przestępstw angażowanych jest coraz więcej organów i służb. Tworzone są specjalne komórki państwowe i międzynarodowe mające za zadanie walkę z konkretnymi kategoriami przestępstw, takie
jak CBA. Wdrażane są także strategiczne programy państwowe i międzynarodowe mające na celu usprawnianie walki z przestępczością gospodarczą. Ważną
rolę na rynku instytucji finansowej odgrywają przepisy regulujące m.in. obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i monitorowania transakcji
finansowych klientów pod kątem ich potencjalnych przestępczych powiązań.
Znaczna część przestępstw gospodarczych jest dokonywana przez długoletnich pracowników, a przede wszystkim przez zarządy przedsiębiorstw
i kierownictwo wyższego szczebla. Ze względu na to mechanizmy kontroli
wewnętrznej mają ograniczoną skuteczność, gdyż zależne są od kierownictw
przedsiębiorstw. W tym kontekście szczególnie ważną rolę w wykrywaniu
przestępstw gospodarczych odgrywają whisteblowing, audyt wewnętrzny oraz
kontrola wewnętrzna. Współczesne przedsiębiorstwa powinny przywiązywać
większą wagę do zarządzania ryzykiem nadużyć, tworzenia strategii antydefraudacyjnych i antykorupcyjnych w swoich organizacjach. Przedsiębiorstwa
(2010); zob. M. Kutera, Whisteblowing jako narzędzie wykrywania oszustw gospodarcztych,
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2016, nr 152, Szkoła Główna Handlowa, s. 129–131.
46 M. Kutera, Nadużycia finansowe…, op.cit., s. 96.
47 Firmy inwestycyjne zobowiązane są m.in. posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu lub radzie nadzorczej naruszeń prawa oraz wewnętrznych procedur i standardów etycznych oraz zapewniać pracownikom zgłaszającym ww. nieprawidłowości ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym; zob. art. 83a ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. 2017, poz. 1768.
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powinny szybko reagować na naruszenia ze strony pracowników i partnerów
biznesowych. Zarządy przedsiębiorstw powinny komunikować się z pracownikami, budować etyczne postawy wśród pracowników przy wykorzystaniu
code of conduct czy tone at the top, gdyż bez odpowiedniej kultury organizacyjnej samo wdrażanie programów antydefraudacyjnych może nie przynosić
pożądanych efektów.
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19. A
 ktywa przedsiębiorstw i źródła
ich finansowania w latach 2003–2015

19.1. Wprowadzenie
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw zależy przede wszystkim od popytu
na ich produkty, a więc w wymiarze makroekonomicznym od dynamiki zmian
PKB i czynników ją kształtujących, tzn. popytu zgłaszanego przez konsumentów, państwo, inwestorów i eksporterów. Rosnący popyt na produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwa wpływa korzystnie na ich wyniki finansowe, ale
także wymaga odpowiedniego dostosowania poziomu posiadanych aktywów
oraz zapewnienia odpowiednich źródeł ich finansowania w postaci przyrostu
czy to kapitałów własnych, czy też różnego typu zobowiązań.
Wzrost popytu sprawia, że przedsiębiorstwa zmuszone są powiększać zapasy.
Wzrastają także należności. Wymaga to zatem szukania nowych źródeł finansowania. Każde przedsiębiorstwo staje w takiej sytuacji przed wyborem: czy
zwiększać zakres własnego finansowania poprzez zatrzymanie zysku, emisję
akcji, wkłady i dopłaty wspólników, czy zaciągać kredyty, emitować obligacje,
powiększać udział w finansowaniu innego rodzaju zobowiązań.
Dłuższe okresy dobrej koniunktury sprawiają często, że przedsiębiorstwa
zadłużają się, licząc na dalszą szybką ekspansję. W takiej sytuacji nagłe załamanie popytu może być dla nich bardzo kosztowne. Niższe dochody uzyskiwane ze sprzedaży produktów mogą nie wystarczyć na terminowe regulowanie
bieżących zobowiązań.
W okresie ostatnich kilkunastu lat mieliśmy do czynienia zarówno w polskiej, jak i światowej gospodarce z bardzo zróżnicowaną koniunkturą gospodarczą. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sytuację finansową polskich
przedsiębiorstw było przystąpienie naszego państwa do Unii Europejskiej 1 maja
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2004 roku. Z tego też względu naszą analizę rozpoczynamy od 2003 r., a więc
ostatniego roku przed wejściem Polski do struktur europejskich.
W latach 2003–2007 zarówno w polskiej, jak i światowej gospodarce mieliśmy do czynienia z bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą. W 2006 r. polski
PKB zwiększył się realnie w porównaniu z 2005 r. o 7,3 proc., a w 2007 r. aż
o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamicznie rosły nie tylko
spożycie – zarówno prywatne, jak i publiczne, ale przede wszystkim akumulacja, w tym nakłady brutto na środki trwałe.
Ten korzystny trend przerwały zawirowania, jakie wystąpiły na rynkach
finansowych w drugiej połowie 2008 r. Kolejne lata były okresem zmiennej
koniunktury gospodarczej w Polsce. Generalnie można mówić o jej spowolnieniu, a nawet stagnacji, gdyż w latach 2012 i 2013 realna wartość polskiego
PKB niemal się nie zmieniła w porównaniu z latami poprzednimi. Wiązało się
to zarówno ze znacznym w porównaniu z poprzednim okresem ograniczeniem
dynamiki wzrostu spożycia, ale też ze zmniejszeniem akumulacji, w tym także
ze zmniejszeniem nakładów brutto na środki trwałe.
Od 2014 r. mamy znowu do czynienia z realnym wzrostem PKB. Oznacza
to umiarkowany wzrost spożycia i akumulacji. Wzrostowi tej ostatniej sprzyjało kończenie się perspektywy wydatków współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
Warto w tym miejscu zauważyć, że o ile w latach 2003–2012 mieliśmy w Polsce do czynienia z umiarkowanym wzrostem cen zarówno towarów i usług
konsumpcyjnych, jak i produkcji sprzedanej przemysłu, to od roku 2013 ceny
towarów i usług konsumpcyjnych niemal się z roku na rok nie zmieniały, natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w tym okresie z roku na rok
coraz niższe. Przedsiębiorstwa przemysłowe otrzymywały zatem coraz mniejsze wpływy za wytwarzaną produkcję. Nie mogło to nie mieć znaczenia dla
ich kondycji finansowej.
Opisana wyżej sytuacja wpłynęła na decyzje Rady Polityki Pieniężnej.
O ile bowiem w latach 2007 i 2008 stopa referencyjna NBP wynosiła 5 proc.,
to w 2009 r. było to już 3,5 proc., a po kolejnych obniżkach od 2015 r. kształtuje się ona na poziomie 1,5 proc. Zmieniająca się koniunktura gospodarcza
miała w omawianym okresie niewątpliwy wpływ na decyzje polskich przedsiębiorstw dotyczące kształtowania wielkości i struktury aktywów oraz na wybór
najkorzystniejszych źródeł ich finansowania.
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19.2. Z
 miany wartości i struktury aktywów przedsiębiorstw
w latach 2003–2015
W latach 2003–2007 przychody polskich przedsiębiorstw zwiększały się po kilkanaście procent rocznie. W 2007 r. były o 53,8 proc. wyższe od tych z 2003 r.
Najszybciej rosły przychody w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających
250 i więcej osób. W tej grupie przyrost przychodów w 2007 r. w porównaniu
z rokiem 2003 wynosił 62,2 proc. Nieco niższy był w średnich przedsiębiorstwach
(o liczbie pracujących od 50 do 249 osób), gdzie wynosił 56,1 proc. W firmach
o liczbie pracujących od 10 do 49 osób przyrost przychodów wynosił w tym
czasie 27,9 proc. Koszty we wszystkich grupach przedsiębiorstw rosły wolniej
niż przychody, co pozwalało na systematyczną poprawę wskaźników rentowności brutto i netto. Przedsiębiorstwa dysponowały rosnącą nadwyżką finansową, która umożliwiała inwestycje zarówno w majątek trwały, jak i obrotowy.
Rosnące w latach 2003–2007 przychody wymagały zarówno zwiększania
wartości posiadanych przez przedsiębiorstwa aktywów, jak też pozyskiwania przez nie dodatkowych źródeł finansowania. W latach 2003–2007 dość
szybko rosła wartość posiadanych przez przedsiębiorstwa aktywów trwałych.
W 2007 r. była ona o 42,6 proc. wyższa od tej z 2003 r. Najszybciej zwiększały
swoje aktywa trwałe średnie przedsiębiorstwa. We wspomnianym okresie ich
wartość wzrosła o 56,3 proc. i wzrost ten był nawet nieco szybszy niż wzrost
przychodów w tej grupie przedsiębiorstw, który wynosił 56,1 proc. W małych
i dużych przedsiębiorstwach dynamika wzrostu wartości aktywów trwałych
była wolniejsza od wzrostu przychodów.
Tabela 1. D
 ynamika zmian przychodów przedsiębiorstw oraz wartości ich aktywów
trwałych i obrotowych w latach 2003–2015 (w %)

Aktywa
obrotowe

165,4

138,8

140,5

141,0

Aktywa
obrotowe

Aktywa
trwałe

142,6

Aktywa
trwałe

Przychody

153,8

2015
(rok 2012 = 100%)
Przychody

Aktywa
obrotowe

Ogółem

Aktywa
trwałe

Wyszczególnienie

2012
(rok 2007 = 100%)

Przychody

2007
(rok 2003 = 100%)

105,9

118,9

112,2

–– małe

127,9

121,3

143,8

153,3

135,4

169,5

103,6

115,6

107,0

–– średnie

156,1

156,3

169,1

121,6

112,5

129,0

103,5

121,9

113,8

–– duże

162,2

142,7

171,5

143,7

154,2

138,7

107,6

118,6

113,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.
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Szybki wzrost przychodów w latach 2003–2007 wymagał znacznego zwiększenia wartości posiadanych aktywów obrotowych. Ich wartość we wszystkich
grupach przedsiębiorstw zwiększała się w tym czasie znacznie szybciej niż
przychody ze sprzedaży. Aby sprostać rosnącemu popytowi, przedsiębiorstwa
dość znacznie zwiększyły posiadane zapasy. Ich wartość we wszystkich grupach przedsiębiorstw rosła znacznie szybciej niż wartość przychodów.
W latach 2003–2007 zwiększały się także należności, jednak, z wyjątkiem
małych przedsiębiorstw, ich wzrost był wolniejszy od wzrostu przychodów1.
Warto zauważyć, że spośród aktywów obrotowych najszybciej zwiększała się
w latach 2003–2007 wartość krótkoterminowych inwestycji przedsiębiorstw
i to we wszystkich grupach wielkości. W średnich i dużych firmach była ona
w 2007 r. ponad dwukrotnie wyższa od tej z 2003 r., natomiast w małych przedsiębiorstwach wzrost ten wynosił w tym okresie 64,7 proc.2.
Jak już wspomniano, pogorszenie koniunktury w drugiej połowie 2008 r.
spowodowało znaczne ograniczenie, a przejściowo zahamowanie wzrostu przychodów przedsiębiorstw. Miały one w tym czasie dość znaczne zasoby aktywów obrotowych (w tym zapasów i należności), a także rozpoczęte inwestycje
w majątek trwały. Przedsiębiorstwa starały się upłynnić posiadane zapasy. Szybciej udało się to dużym firmom, w których zapasy już w 2008 r. rosły znacznie
wolniej niż poprzednio (w dużych przedsiębiorstwach wolniej niż przychody).
Gorzej wyglądała sytuacja przedsiębiorstw małych, w których w 2008 r. dynamika
wartości zapasów była niemal dwukrotnie wyższa od dynamiki przychodów.
W kolejnym analizowanym okresie, czyli w latach 2007–2012 wartość aktywów trwałych i obrotowych zwiększała się w przedsiębiorstwach w stopniu
zbliżonym do wzrostu przychodów. Była jednak zróżnicowana w poszczególnych ich grupach. W przedsiębiorstwach małych i średnich wolniej od przychodów zwiększała się wartość aktywów trwałych, natomiast wyraźnie szybciej
od nich rosła wartość aktywów obrotowych. Odwrotnie wyglądała sytuacja
w grupie dużych przedsiębiorstw, gdzie dynamika wzrostu wartości aktywów
trwałych o ponad 10 p.p. przewyższała dynamikę wzrostu przychodów. Wolniej natomiast od przychodów zwiększała się wartość aktywów obrotowych.
Wyraźnie zróżnicowana była dynamika zmian poszczególnych rodzajów
aktywów obrotowych w grupach przedsiębiorstw. Relatywnie najlepiej ze
W małych przedsiębiorstwach w 2007 r. kwota należności była o 32,4 proc. wyższa od
tej z 2003 r., natomiast przychody zwiększyły się w tym czasie o 27,9 proc.
2 Prawdopodobnie część tego przyrostu stanowiły inwestycje w tzw. opcje walutowe,
które w okresie załamania dobrej koniunktury przyczyniły się do powstania znacznych strat
w wielu przedsiębiorstwach.
1
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spowolnieniem gospodarczym poradziły sobie duże firmy. Tu zapasy i należności rosły znacznie wolniej od przychodów. W małych przedsiębiorstwach
wartość zapasów w latach 2007–2012 zwiększyła się o blisko 63 proc., przy
wzroście przychodów o około 53 proc. W przedsiębiorstwach średnich wzrost
zapasów i należności był zbliżony do wzrostu przychodów. W małych i średnich – nadal dość szybko rosła wartość krótkoterminowych inwestycji.
Tabela 2. D
 ynamika zmian wartości zapasów, należności oraz inwestycji
krótkoterminowych w przedsiębiorstwach w latach 2003–2015 (w %)

Inwestycje
krótkoterminowe

Zapasy

Należności

Inwestycje
krótkoterminowe

Zapasy

Należności

Inwestycje
krótkoterminowe

2015
(rok 2012 = 100%)

Należności

2012
(rok 2007 = 100%)

Zapasy

2007
(rok 2003 = 100%)

Ogółem

175,8

148,3

194,0

138,5

135,1

151,6

109,9

110,2

119,0

–– małe

147,2

132,4

164,7

162,7

153,3

208,7

105,4

110,9

102,9

–– średnie

182,3

149,0

202,5

127,2

124,5

135,5

111,2

110,0

125,9

–– duże

183,3

154,1

200,3

137,5

135,4

142,9

110,8

110,1

122,7

Wyszczególnienie

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

W kolejnym analizowanym okresie, tzn. w latach 2012–2015 nastąpiło
wyraźne spowolnienie wzrostu przychodów przedsiębiorstw. Wynosiło ono
jedynie 5,9 proc., przy czym w grupach małych i średnich firm było to tylko
około 3,5 proc. Jedynie duże przedsiębiorstwa miały w 2015 r. przychody
o 7,6 proc. wyższe od tych z roku 2012. We wszystkich grupach przedsiębiorstw
wartość aktywów trwałych zwiększała się szybciej od wartości przychodów
oraz szybciej od wartości aktywów obrotowych. W średnich i dużych nadal
dynamicznie zwiększała się wartość krótkoterminowych inwestycji.
Z porównania struktury aktywów obrotowych w latach 2003 i 2015 wynika,
że we wszystkich grupach przedsiębiorstw udział zapasów w wartości aktywów
obrotowych utrzymywał się na zbliżonym poziomie, jednocześnie wydłużały się
wskaźniki obrotu zapasami w dniach. W analizowanym okresie we wszystkich
grupach przedsiębiorstw dość wyraźnie zmniejszył się udział w wartości aktywów obrotowych należności. Zmiany wskaźników obrotu należnościami były
jednak w poszczególnych grupach firm zróżnicowane. Szybciej odzyskiwać
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należności potrafiły przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, gdzie wskaźnik
ten zmniejszył się z 53 dni w 2003 r. do 49 dni w 2015 r. Odwrotnie wyglądała
sytuacja w małych firmach. Tu w 2003 r. należności były odzyskiwane średnio
po 55 dniach, a w 2015 r. już po 61 dniach. W średnich przedsiębiorstwach
wskaźnik obrotu należnościami też się wydłużył, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu: z 58 dni w 2003 r. do 60 dni w 2015 r.
Tabela 3. S
 truktura aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach w latach: 2003, 2007,
2012 i 2015 (w %; aktywa obrotowe ogółem = 100%)

Zapasy

Należności

Inwestycje
krótkoterminowe

Zapasy

Należności

Inwestycje
krótkoterminowe

20,8

Inwestycje
krótkoterminowe

51,2

2015

Należności

25,5

2012

Zapasy

Inwestycje
krótkoterminowe

Ogółem

Należności

Wyszczególnienie

2007

Zapasy

2003

27,1

45,9

24,4

26,7

44,0

26,2

26,1

43,3

27,9

–– małe

26,3

51,3

20,8

26,9

47,3

23,8

25,8

42,8

29,3

25,4

44,3

28,1

–– średnie

26,3

53,2

18,7

28,3

46,9

22,5

27,9

45,2

23,6

27,3

43,7

26,1

–– duże

24,8

50,1

22,0

26,5

45,0

25,7

26,3

43,9

26,5

25,7

42,7

28,7

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

Tabela 4. W
 skaźniki obrotu zapasami i należnościami w dniach w latach 2003, 2007, 2012
i 2015 w przedsiębiorstwach
Wyszczególnienie

Wskaźniki obrotu zapasami

Wskaźniki obrotu należnościami

2003

2007

2012

2015

2003

2007

2012

2015

Ogółem

27

31

31

32

55

53

51

54

–– małe

28

32

34

35

55

57

57

61

–– średnie

29

34

35

38

58

55

57

60

–– duże

26

30

29

29

53

51

48

49

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wyraźnie widać, że w małych i średnich przedsiębiorstwach dość znacznie wydłużyły się okresy spływu należności
(suma wskaźników obrotu zapasami i należnościami w dniach). W małych firmach okres ten wydłużył się z 83 dni w 2003 r. do 95 dni w 2015 r., natomiast
w średnich odpowiednie wielkości wynosiły 87 i 98 dni. Oznacza to, że małe
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i średnie przedsiębiorstwa były zmuszone szukać odpowiednich źródeł finansowania tych grup aktywów na odpowiednio dłuższe okresy.
Znacznie lepiej radziły sobie pod tym względem przedsiębiorstwa duże, w których wskaźniki obrotu zapasami w latach 2003–2015 nieco się wydłużyły, skróceniu uległy natomiast wskaźniki obrotu należnościami. Oznacza to, że dużym
przedsiębiorstwom łatwiej przychodziło egzekwowanie szybszego spływu należności, prawdopodobnie w znacznym stopniu kosztem mniejszych odbiorców.

19.3. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw
w latach 2003–2015
W latach 2003–2007 polskie przedsiębiorstwa preferowały finansowanie swojej działalności przede wszystkim kapitałami własnymi, które zwiększały się po kilkanaście procent rocznie, a roku 2007 wzrosły one o ponad
20 proc. w stosunku do roku poprzedniego we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W 2007 r. wartość kapitałów własnych w przedsiębiorstwach ogółem
była o prawie 77 proc. wyższa niż w 2003 r. Najszybciej w tym roku zwiększył się
ten kapitał w przedsiębiorstwach średnich. W tej grupie przyrost tego kapitału
wynosił aż 80 proc. Nieco niższy był w dużych podmiotach, w których odnotowano wzrost o 77 proc., a w grupie małych firm kapitał ten zwiększył się prawie o 72 proc. W konsekwencji wszystkie grupy przedsiębiorstw finansowały
kapitałami własnymi ponad 50 proc. swoich aktywów w 2007 r. Na zaistniały
proces miały niewątpliwie wpływ m.in.: systematyczna poprawa koniunktury
gospodarczej, wejście Polski do Unii Europejskiej, znaczny wzrost popytu
na wytwarzane dobra, wzrost efektywności gospodarczej, rosnące przychody
i zyski oraz konieczność rozwoju przedsiębiorstw w dobie rosnącej konkurencji. Tak dynamiczny wzrost kapitałów własnych wpłynął również na korzystne
zmiany w strukturze źródeł finansowania poprzez zwiększenie kapitału stałego (kapitał własny powiększony o zobowiązania i rezerwy długoterminowe).
W 2003 r. udział kapitału stałego dla ogółu przedsiębiorstw, a także dla
grupy małych i dużych podmiotów w sumie bilansowej był mniejszy niż aktywów trwałych, co oznaczało, że część zobowiązań krótkoterminowych było
wykorzystanych do ich finansowania, co nie było sytuacją korzystną dla tych
przedsiębiorstw (tabela 5). Tylko w grupie średnich podmiotów aktywa trwałe
były finansowane w całości kapitałem stałym. W latach 2004–2007 wartość kapitałów własnych zwiększała się znacznie szybciej niż wartość ich aktywów trwałych. Udział kapitałów stałych w sumie bilansowej przewyższał w niej wartość
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aktywów trwałych. Przedsiębiorstwa, mimo bardzo korzystnej koniunktury,
starały się stosować bezpieczną strategię finansowania swojej działalności.
Jak już wspomniano, pogorszenie koniunktury w drugiej połowie 2008 r. spowodowało znaczne ograniczenia, a nawet zahamowanie wzrostu przychodów
oraz kapitałów własnych, a także znaczne zróżnicowanie w poszczególnych
grupach przedsiębiorstw i kolejnych latach.
Tabela 5. U
 dział w wartości aktywów/pasywów ogółem aktywów trwałych, kapitałów
własnych oraz kapitałów stałych w latach 2003, 2007, 2012 i 2015 (w %)

Kapitały
stałe

Aktywa
trwałe

Kapitały
własne

Kapitały
stałe

Aktywa
trwałe

Kapitały
stałe

Kapitały
własne

Ogółem

63,6

45,4

61,5

60,1

53,2

64,6

60,0

50,8

64,3

61,4

49,4

65,1

–– małe

59,0

38,5

55,1

54,9

50,6

65,7

49,3

47,7

63,1

51,2

46,4

64,0

–– średnie

59,1

48,0

61,0

57,2

53,5

65,7

53,8

47,7

62,4

55,5

48,9

64,5

–– duże

67,0

46,2

63,7

62,8

53,6

63,8

65,3

52,9

65,4

66,3

50,3

65,6

Aktywa
trwałe

Aktywa
trwałe

2015

Kapitały
stałe

2012

Kapitały
własne

Wyszczególnienie

2007

Kapitały
własne

2003

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

W latach 2007–2012, które charakteryzowały się zmienną koniunkturą,
wartość kapitałów własnych zwiększyła się dla ogółu przedsiębiorstw o około
35 proc., ale wzrost ten był o ponad 50 proc. mniejszy niż w poprzednim analizowanym okresie. W 2012 r. w grupie średnich przedsiębiorstw przyrost wartości
kapitałów własnych wyniósł tylko 6,5 proc. w porównaniu do roku 2007. Natomiast w grupie małych i dużych podmiotów wzrost wartości tych kapitałów był
znacznie większy – odpowiednio o 42,1 proc. i 45,8 proc., ale zdecydowanie wolniejszy niż w poprzednim analizowanym okresie. Należy podkreślić, że w latach
2007–2012 sytuacja przedsiębiorstw się zmieniła, wartość ich kapitałów rosła
też wolniej niż wartość ich aktywów trwałych, z wyjątkiem grupy małych firm.
Dzięki ostrożnemu sposobowi finansowania majątku przez przedsiębiorstwa, nawet w okresach pogorszenia koniunktury, było im łatwiej funkcjonować, ponieważ kapitał stały finansował nie tylko aktywa trwałe, ale także część
aktywów obrotowych. W 2012 r. we wszystkich grupach przedsiębiorstw udział
kapitału stałego przewyższał udział wartości aktywów trwałych w sumie bilansowej. W grupie małych i średnich podmiotów taka tendencja utrzymała się
do końca 2015 r. Duże przedsiębiorstwa starały się prowadzić bardziej agresywną politykę finansowania aktywów. Już w 2012 r. udział w sumie bilansowej
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wartości aktywów trwałych niemal zrównał się z udziałem kapitałów stałych,
a w końcu 2015 r. był nawet nieco od niej wyższy.
Tabela 6. D
 ynamika zmian kapitałów własnych oraz zobowiązań i rezerw
na zobowiązania w przedsiębiorstwach w latach 2003–2015 (w %)
2012
(2007 = 100%)

176,8 129,4 107,6 133,4 134,6

147,7 165,3 136,8

–– małe

171,5 104,8 118,9

159,7 154,2 158,9 108,3 114,0 126,8 106,7

–– średnie

180,0 144,4 151,8 138,6 106,5 134,6 144,7 125,5

121,2

115,4 124,5

–– duże

176,6

111,1

123,1

131,2

89,2 145,8 146,5 150,8 181,6 136,4

119,6 134,9

Zobow.
krótkoterminowe

Ogółem

98,0 142,1

112,9

Zobowiązania
i rezerwy

W tym:
Kapitały własne

Zobow.
krótkoterminowe

Zobow.
długoterminowe

Zobowiązania
i rezerwy

W tym:
Kapitały własne

Zobow.
krótkoterminowe

Zobow.
długoterminowe

Zobowiązania
i rezerwy

Wyszczególnienie

Kapitały własne

W tym:

2015
(2012 = 100%)

Zobow.
długoterminowe

2007
(2003 = 100%)

111,1
107,5

142,4 114,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

W latach 2012–2015 wzrost kapitałów własnych był znacznie wolniejszy
niż poprzednim okresie, a także wolniejszy od wzrostu wartości aktywów trwałych, z wyjątkiem grupy dużych podmiotów. W 2015 r. w średnich przedsiębiorstwach kapitały własne zwiększyły się o ponad 20 proc., w dużych ponad
11 proc., a w małych firmach o 8,3 proc. w porównaniu do roku 2012.
Przedsiębiorstwa do finansowania rosnących zasobów aktywów oprócz
kapitałów własnych wykorzystywały także kapitały obce. W latach 2003–2007
we wszystkich grupach przedsiębiorstw wartość zobowiązań zwiększała się
znacznie wolniej niż wartość kapitałów własnych. Przedsiębiorstwa preferowały
wśród kapitałów obcych zobowiązania krótkoterminowe (wzrost o 33,4 proc.)
od zobowiązań długoterminowych (wzrost o 7,6 proc.). Te tendencje występowały w grupie dużych podmiotów, w których odnotowano nawet zmniejszenie
się o 10,8 proc. wartości zadłużenia długoterminowego w stosunku do roku
2003, przy ponad 45‑procentowym wzroście zobowiązań krótkoterminowych.
Duże podmioty stosowały w tym okresie agresywną politykę finansowania
aktywów, wykorzystując w tym celu krótkoterminowe zadłużenie. Odmienne
preferencje wystąpiły w grupie przedsiębiorstw małych i średnich, w których szybszy był wzrost zobowiązań długoterminowych (wzrost odpowiednio
o ok. 52 proc. i 49 proc.) od zadłużenia krótkoterminowego.
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W latach 2007–2012, w warunkach pogarszającej się koniunktury, wystąpiły
zmiany w sposobie finansowania aktywów przedsiębiorstw. W 2012 r. wartość
zobowiązań zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych zwiększała
się znacznie szybciej niż wartość kapitałów własnych w porównaniu do roku
2007. Najszybciej, o ponad 80 proc., wzrosła wartość zadłużenia długoterminowego w dużych podmiotach, nieco mniejszy wzrost odnotowano w małych
i średnich firmach – odpowiednio o ok. 55 proc. i 45 proc. Znacznie wolniej
niż zobowiązania długoterminowe rosła wartość zadłużenia krótkoterminowego w dużych i średnich podmiotach, z wyjątkiem małych firm, w których
ich wartość wzrosła o ok. 59 proc. Podobne tendencje w sposobie finansowania majątku przedsiębiorstw utrzymały się w kolejnych latach – 2012–2015, ale
nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu kapitałów własnych i obcych. W tym
okresie także wartość zadłużenia długoterminowego we wszystkich grupach
przedsiębiorstw rosła szybciej niż wartość ich kapitałów własnych oraz zobowiązań krótkoterminowych. W 2015 r. najszybciej zwiększyły się zobowiązania długoterminowe w dużych podmiotach (wzrost o 42,4 proc.) zaś w małych
i średnich firmach wzrosty były mniejsze (odpowiednio o 26,8 proc. i 24,5 proc.)
w porównaniu z 2012 r.
Istotne znaczenie w finansowaniu majątku przedsiębiorstw mają zobowiązania krótkoterminowe. W latach 2003–2007 zadłużenie krótkoterminowe
zwiększyło się o 33,4 proc. Przy tym dynamika zmian poszczególnych rodzajów zobowiązań krótkoterminowych była bardzo zróżnicowana. Najszybciej
wzrosła wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych o ponad 80 proc.,
zobowiązania z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o ponad 37 proc., natomiast
wartość pozostałych zobowiązań3 zmniejszyła się o 2,4 proc. Wyraźnie szybciej
niż wartość zobowiązań krótkoterminowych zwiększała się we wszystkich grupach przedsiębiorstw w tym okresie wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W 2007 r. największy, ponad dwukrotny wzrost odnotowano w grupie
średnich podmiotów, nieco mniejszy był w dużych, natomiast w małych firmach
to finansowanie zwiększyło się o 50 proc. Przedsiębiorstwa finansowały swoje
potrzeby zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług. Zwiększyły się one w tym
okresie o 51,3 proc. w dużych podmiotach i nieznacznie o 4,2 proc. w małych
firmach. W 2007 r. jedynie w dużych podmiotach wzrosły pozostałe zobowiązania o 15,8 proc., w innych grupach zmniejszały się, najbardziej w małych
firmach o 42,6 proc. w porównaniu do 2003 r.
Inne zobowiązania to: z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń oraz pozostałe, np. z tytułu
wynagrodzeń.
3
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Tabela 7. D
 ynamika zmian wybranych rodzajów zobowiązań krótkoterminowych w latach
2003–2015 (w %)

pozostałe

Krótkoterminowe
kredyty i pożyczki

Zobowiązania
z tytułu dostaw

pozostałe

Krótkoterminowe
kredyty i pożyczki

Zobowiązania
z tytułu dostaw

pozostałe

2015
(2012 = 100%)

Zobowiązania
z tytułu dostaw

2012
(2007 = 100%)

Krótkoterminowe
kredyty i pożyczki

2007
(2003 = 100%)

Ogółem

183,6

137,1

97,6

133,2

131,5

152,7

109,9

105,3

123,5

–– małe

150,0

104,2

57,6

153,9

150,4

191,4

121,3

96,6

111,8

–– średnie

203,1

138,5

93,2

125,6

117,1

149,7

110,2

101,7

117,3

–– duże

186,6

151,3

115,8

131,0

133,8

146,0

105,1

110,2

128,9

Wyszczególnienie

Źródło: obliczenia własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
z lat 2003–2015, GUS.

W latach 2007–2012 wartość pozostałych zobowiązań wzrosła w największym stopniu wśród zobowiązań krótkoterminowych. W 2012 r. w małych
firmach wartość tych zobowiązań zwiększyła się aż o 91,4 proc., w średnich
o 49,7 proc., a w dużych podmiotach o 46 proc. Można w związku z tym przypuszczać, że w wyniku załamania koniunktury pracownicy małych, a także
często średnich przedsiębiorstw znowu zaczęli nieterminowo otrzymywać
zapłatę za pracę. W tym okresie małe firmy wykorzystywały do finansowania
swoich potrzeb także kredyty i pożyczki krótkoterminowe oraz zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, które wzrosły o ponad 50 proc. w porównaniu do 2007 r.
W dużych przedsiębiorstwach oba źródła wzrosły po ponad 30 proc., a w średnich zwiększyły się odpowiednio o 25,6 proc. i 17,1 proc. W latach 2012–2015
małe podmioty preferowały do finansowania swoich bieżących potrzeb krótkoterminowe kredyty i pożyczki (wzrost o 21,3 proc.), duże i średnie korzystały z pozostałych zobowiązań (wzrost odpowiednio o 28,9 proc. i 17,3 proc.).

19.4. Podsumowanie
Polskie przedsiębiorstwa dobrze wykorzystały koniunkturę gospodarczą
w latach 2004–2007, nie tylko rozwijając swoją działalność poprzez zwiększanie
przychodów, co w efekcie zaowocowało poprawą ich wyników finansowych.
Dążyły one w tym okresie do zapewnienia sobie stabilnych źródeł finansowania.
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Pod koniec 2003 r. tylko w średnich firmach posiadane aktywa trwałe były
w całości finansowane stałymi kapitałami. W przedsiębiorstwach małych
i dużych udział wartości aktywów trwałych w sumie bilansowej przewyższał
udział w niej wartości stałych kapitałów. Oznaczało to, że aktywa trwałe były
częściowo finansowane kapitałami krótkoterminowymi.
W latach 2004–2007 we wszystkich grupach przedsiębiorstw mieliśmy do
czynienia z dynamicznym (na poziomie 70–80 proc.) wzrostem kapitałów własnych, tak że w 2007 r. udział w sumie bilansowej kapitałów stałych przewyższał udział w niej wartości aktywów trwałych. Stosowanie tej ostrożnej strategii
finansowania niewątpliwie przyczyniło się do tego, że firmom łatwiej było funkcjonować w latach następnych, a więc w okresie pogarszającej się koniunktury.
W małych i średnich przedsiębiorstwach taka tendencja utrzymała się do
końca 2015 r. Duże firmy starały się prowadzić bardziej agresywną politykę
finansowania aktywów. Już w 2012 r. udział w sumie bilansowej aktywów trwałych niemal zrównał się z udziałem kapitałów stałych, a w końcu 2015 r. był
nawet nieco od niej wyższy.
Pogorszenie koniunktury w drugiej połowie 2008 r. wydłużyło w latach
następnych okresy obrotu zapasami we wszystkich grupach przedsiębiorstw,
jednak w większym stopniu zjawisko to dotknęło małe i średnie firmy. W tych
dwóch grupach wydłużył się także okres obrotu należnościami, co spowodowało, że musiały one szukać odpowiednich źródeł finansowania swoich aktywów obrotowych.
Wydaje się, że w okresie pogarszającej się koniunktury jednym ze sposobów finansowania działalności mogło być zaleganie z terminowym płaceniem
za pracę. Warto zauważyć, że obecnie, przy coraz mniejszym bezrobociu tego
typu „źródło” finansowania może się okazać coraz trudniej dostępne.
Z analizy struktury krótkoterminowych zobowiązań wynika ponadto, że
w ostatnim okresie (lata 2012–2015) małe i średnie przedsiębiorstwa coraz
częściej sięgają po krótkoterminowe kredyty i pożyczki. Dynamika ich wzrostu była w tym okresie wyraźnie wyższa od dynamiki wzrostu przychodów.
Odwrotna sytuacja była natomiast w dużych przedsiębiorstwach.
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Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym
w Polsce

20.1. Wprowadzenie
Jednym z osiągnięć naukowych zrealizowanych w Katedrze Zarządzania
Jakością było opracowanie metodyki jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz wykonanie badań jakości kształcenia w pięciu największych, publicznych polskich uczelniach ekonomicznych.
Celem opracowania jest retrospektywny przegląd badań podjętych przez
Katedrę Zarządzania Jakością w Szkole Głównej Handlowej nad problematyką jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce wraz ze wskazaniem
stosowanych założeń badawczych oraz pojawiających się przy tym dodatkowych problemów badawczych związanych z przyjętą koncepcją analizowania
i oceny jakości kształcenia.

20.2. Przebieg badań
Prace badawcze koncentrujące się na problematyce jakości kształcenia
zainicjował w 2003 r. dr hab. S. Doroszewicz, kierownik Katedry Zarządzania
Jakością. Koncentrowały się one głównie na problematyce jakości zajęć dydaktycznych. W wyniku prowadzonych badań nad jakością funkcjonalną oferowanych studentom zajęć, we współpracy z A. Kobylińską powstała publikacja pt.
Jakość wykładu akademickiego postrzeganego przez studentów1.
S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Jakość wykładu akademickiego postrzeganego przez studentów, w: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Wyd.
Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s. 186–193.
1
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W związku z przyjętymi jednolitymi wytycznymi i standardami wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia
Jakości w Szkolnictwie Wyższym EAQA oraz podejmowanymi przez uczelnie
w Polsce próbami badania jakości kształcenia, zespół Katedry Zarządzania
Jakością wystąpił w roku 2007 o uruchomienie projektu badawczego w formie grantu, umożliwiającego opracowanie propozycji sposobu monitorowania
i analizy efektów kształcenia w uczelni opartych na naukowych podstawach,
który może być zaadaptowany przez instytucje szkolnictwa wyższego jako
mechanizm pozyskiwania informacji zwrotnej o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w danej jednostce. Projekt badawczy Nr N N115 0450 33
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Metodyka
i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce”, został przyznany w 2007 r., natomiast jego realizacja została zaplanowana w latach 2008–
2010. Kierownikiem badania był dr hab. S. Doroszewicz, natomiast w badaniu
uczestniczyli dodatkowo: A. Kobylińska, M. Maciąg, P. Miller, A. Zbierzchowska. Badania były zrealizowane przy współpracy z władzami Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach,
Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Podjęcie projektu poprzedzały badania pilotażowe, których wynikiem była publikacja przygotowana przez S. Doroszewicza i S. Macioła pt. „Badania charakterystyki wymiarowej i jakości kształcenia
postrzeganego przez studentów Studiów Niestacjonarnych SGH”2.
Celem uruchomionego projektu badawczego było przedstawienie propozycji sposobu monitorowania, analizy i publikowania efektów kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, w szczególności – w szkolnictwie ekonomicznym,
opartego na teoretycznych podstawach i metodyce kwantyfikacji jakości obiektów. Centralnym zagadnieniem przedstawianego projektu była jakość całkowita kształcenia, zasady jej kwantyfikacji, konstrukcja narzędzi badawczych
oraz opracowanie procedury pomiaru jakości cząstkowych i jakości całkowitej
procesu edukacyjnego w danej uczelni. Przyjęto założenie, zgodnie z którym
dobrym estymatorem jakości całkowitej procesu kształcenia jest zagregowana
ocena wartości poszczególnych zmiennych charakteryzujących ten proces,
określonych na podstawie analizy postaw i stanowisk różnych stron zainteresowanych efektem tego procesu, dokonana przez absolwentów rozważanej
2 S. Doroszewicz, S. Macioł i inni, Badania charakterystyki wymiarowej i jakości kształcenia postrzeganego przez studentów Studiów Niestacjonarnych SGH, praca finansowana
z rezerwy Rektora SGH, Warszawa 2007.
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uczelni. Celem praktycznym projektu była wielowymiarowa diagnoza stanu
jakości kształcenia w polskim, publicznym szkolnictwie ekonomicznym.
W ramach badań ustalono: interesariuszy procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym w dziedzinie ekonomii, w tym interesariuszy, których wymagania są dominantą w ocenie jakości kształcenia, listę cech pierwotnych takiego
kształcenia uwzględniającą stanowiska wszystkich stron nim zainteresowanych, rodzaj osób oceniających kształcenie z uzasadnieniem takiego wyboru.
Opracowano: kwestionariusz do pomiaru postaw osób oceniających wobec
cech pierwotnych kształcenia, wstępną charakterystykę wymiarową kształcenia ekonomicznego, kwestionariusz do pomiaru wag właściwości określających
wstępną charakterystykę wymiarową, modele jakości całkowitej kształcenia
specyficzne dla każdej z pięciu badanych uczelni. Ponadto wykonano: badania jakości kształcenia w pięciu publicznych uczelniach ekonomicznych, analizę jakości cząstkowych kształcenia w poszczególnych badanych uczelniach
oraz wielowymiarową analizę porównawczą jakości kształcenia w badanych
uczelniach. Uproszczone modele charakterystyki wymiarowej kształcenia opracowano dla pięciu badanych publicznych uczelni ekonomicznych, tj. Szkoły
Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Projekt zakończył się opublikowaniem monografii pt.: „Metody i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce”3, zawierającej oryginalną metodykę badania jakości kształcenia i wyniki wykonanych badań,
której współautorami byli wykonawcy projektu. Pojawienie się wymienionej
monografii wzbudziło szerokie zainteresowanie w środowiskach naukowych
zajmujących się badaniem jakości kształcenia w Polsce.
Zasady opracowanej metodyki badania jakości kształcenia oraz charakterystyka jakości kształcenia w SGH, jako modelowy przypadek formułowania
wyników badań jakości kształcenia, zostały zaprezentowane przez S. Doroszewicza i P. Millera na XII Konferencji Naukowej z cyklu „Jakość kształcenia
w szkole wyższej” – „Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań
współczesności”, która odbyła się w Siedlcach 30–31 maja 2011 r. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Referat z konferencji został opublikowany jako artykuł pt. Metodyka badania

Metody i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
3

300

Stefan Doroszewicz, Piotr Miller

jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – jakość kształcenia realizowanego
w Szkole Głównej Handlowej w wydawnictwie monograficznym4.
W celu popularyzacji oryginalnej metodyki badania jakości kształcenia oraz
analizy uzyskanych ocen tej jakości w badanych pięciu uczelniach ekonomicznych wyniki charakteryzujące poszczególne wymiary jakości we wszystkich
badanych uczelniach przedstawiono na XVIII Sympozjum Naukowym: „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian
kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych”, wskazując, w jakich
wymiarach jakości kształcenia uczelnie oceniane są podobnie, a w jakich oceny
są zróżnicowane. Sympozjum odbyło się w Augustowie, 6–8 czerwca 2011 r.,
a jego organizatorem było Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Referat
z konferencji zgłoszony przez S. Doroszewicza i P. Millera został opublikowany
jako artykuł w wydawnictwie monograficznym pt. Analiza jakości kształcenia
realizowanego w polskich publicznych uczelniach ekonomicznych – przyczynek
do zapewnienia jakości kształcenia zgodnie ze standardami ENQA5.

20.3. Analiza podstawowych założeń w procedurze badań
jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym
W celu stworzenia procedury badania jakości kształcenia w szkolnictwie
wyższym przyjęto określone, podstawowe założenia wymienione w tym rozdziale oraz wskazano uzasadnienie dla przyjętych założeń. Zwrócono przy tym
uwagę na możliwość standaryzacji tych założeń, gwarantujących powszechność i powtarzalność w zakresie definiowania jakości kształcenia oraz metodyki towarzyszącej procedurze badań jakości kształcenia w praktyce. Starano
się przy tym zwrócić uwagę na możliwość modyfikacji przyjętych założeń
w celu wskazania alternatywnych koncepcji analizowania jakości kształcenia
w szkolnictwie wyższym, które nie były przedmiotem dotychczasowych badań.

4 S. Doroszewicz, P. Miller, Metodyka badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – jakość kształcenia realizowanego w Szkole Głównej Handlowej, w: Jakość kształcenia
w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droby,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 13–24.
5 S. Doroszewicz, P. Miller, Analiza jakości kształcenia realizowanego w polskich publicznych uczelniach ekonomicznych – przyczynek do zapewnienia jakości kształcenia zgodnie ze
standardami ENQA, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 905–920.
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Założenie 1

Zakłada się, że kształcenie jest traktowane jako usługa. Wykorzystując
definicję jakości zawartą w normie ISO 90006, która odnosi się do wyrobów
i usług, przyjęto, że jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym powinna być
określana jako stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości tego kształcenia spełnia stawiane im wymagania.
Przytoczona definicja skłania do oceny zbioru inherentnych właściwości
charakteryzujących usługę kształcenia oferowaną w szkołach wyższych, ze
względu na wymagania stawiane przez beneficjentów tej usługi. Należy przy
tym zauważyć, że zbiór inherentnych właściwości charakteryzujących konkretną
usługę jest zbiorem trudnym do sprecyzowania, zawierać może bowiem bliżej
niesprecyzowaną liczbę wspomnianych właściwości, będących immanentną
częścią danej usługi. Osobą oceniającą jakość kształcenia powinien być zatem
beneficjent tej usługi, który formułuje wymagania lub kryteria dotyczące inherentnych właściwości usługi umożliwiające mu ocenę jakości cząstkowych oraz
syntezę tych ocen do postaci całkowitej jakości usługi.
Podstawowym pytaniem zmierzającym do określenia sposobu definiowania
jakości usługi kształcenia w szkolnictwie wyższym jest zatem pytanie umożliwiające wskazanie, kto jest zainteresowany procesem kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz jakie są źródła wymagań formułowanych w stosunku do
procesu kształcenia. W przeprowadzonych badaniach przyjęto, że wśród wielu
interesariuszy procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce7 do kluczowych interesariuszy należeć będą uczelnie, studenci, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz pracodawcy. W konsekwencji przyjęto, że podstawą badań jest zbiór kryteriów procesu kształcenia organizowany na podstawie analizy stanowisk wymienionych kluczowych interesariuszy, który można
uznać za prawie pełny8. Jednocześnie wskazano, że bezpośrednim beneficjentem procesu kształcenia na uczelniach wyższych jest student, którego można
traktować jako klienta w usłudze kształcenia. Należy przy tym podkreślić, że
dopiero absolwent uczelni jest klientem, który mógł poznać w pełni usługę
kształcenia zrealizowaną przez szkołę wyższą. W konsekwencji zakłada się, że
absolwent jest najlepszym źródłem wymagań i kryteriów w stosunku do procesu
kształcenia i jednocześnie osobą, która możliwie rzetelnie może ocenić jakość
PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
Metody i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 112.
8 Ibidem.
6
7
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kształcenia, mając na uwadze cele, które postawił sobie, rozpoczynając kształcenie, a jednocześnie konfrontując uzyskane wyniki kształcenia z potrzebami
rynku. W szczególności w przeprowadzonych badaniach przyjęto, że absolwent
uczelni, który już pracuje dwa, względnie trzy lata, najczęściej w zawodzie
związanym z profilem merytorycznym kształcenia w szkole wyższej, dysponuje względnie stabilnymi schematami poznawczymi9 umożliwiającymi mu
zarówno dokonywanie ocen niedawno zakończonej edukacji, jak i trwającej
już dwa, trzy lata pracy zawodowej10. Absolwent o wskazanym profilu staje
się dodatkowo reprezentantem nie tylko swoich wymagań i oczekiwań, lecz
także wymagań pracodawcy oraz wymagań, które wynikają z funkcjonowania
w społeczeństwie obywatelskim, a przy tym obowiązujących wymagań prawnych. W konsekwencji można przyjąć, że staje się pośrednio reprezentantem
innych interesariuszy procesu kształcenia.
Alternatywą dla przyjętych wyżej założeń, dotyczących zasady identyfikowania wymagań interesariuszy procesu kształcenia, jest formułowanie tych
wymagań bezpośrednio na podstawie ich poszczególnych opinii, co wymaga
jednoznacznego wskazania stron zainteresowanych kształceniem w wyższych
szkołach ekonomicznych, w tym studentów kształconych w tych szkołach, przy
jednoczesnym braku powiązania gromadzonych wymagań i kryteriów z poszczególnymi uczelniami. Podstawowym mankamentem tego typu podejścia jest późniejszy przebieg oceny spełnienia tych wymagań w odniesieniu do badanych
uczelni ekonomicznych. Proces oceny stopnia spełnienia tych wymagań powinien być wówczas domeną ekspertów i opierać się na stwierdzonych faktach.
Założenie 2

Kolejne, podstawowe założenie w badaniach jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym dotyczy przyjętych zasad identyfikacji inherentnych właściwości, charakteryzujących usługę kształcenia. Jak wspomniano wcześniej, zbiór
inherentnych właściwości powinien charakteryzować konkretną usługę i jest
zbiorem trudnym do sprecyzowania. Działania uczelni ekonomicznych ukierunkowane są na ogół na kształtowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych w procesie kształcenia. Inherentne właściwości charakteryzujące
usługę kształcenia będą zatem określać wymienione trzy aspekty kształcenia,
9 K. Najder, Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 38–60.
10 Metody i badania jakości kształcenia…, op.cit., s. 114.
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a ponadto charakteryzować sposób świadczenia usługi realizowanej zgodnie
z przyjętymi założeniami.
Dla każdej z uczelni ekonomicznych zbiór inherentnych właściwości usługi
może być teoretycznie różny, co oznacza różną jakość usługi świadczonej przez
różne szkoły wyższe. Stwierdzenie to może wydawać się jednak dyskusyjne,
bowiem o istocie usługi decyduje jej specyficzny charakter, związany z charakterystycznym zbiorem inherentnych właściwości. Istota procesu kształcenia
w danej dyscyplinie jest na ogół podobna, zaś wykorzystywane rozwiązania
i metody – powszechnie znane i stosowane w różnych uczelniach. Istotą różnic
w świadczeniu usługi kształcenia przez poszczególne uczelnie jest raczej planowanie realizacji tej usługi przeprowadzane różnie przez poszczególne szkoły.
Planowanie usługi powoduje najczęściej dostosowanie wartości poszczególnych
inherentnych właściwości do bieżących wymagań interesariuszy bez zmiany
elementów zbioru tych właściwości (bez zmiany charakterystyki wymiarowej
procesu kształcenia).
Wymagania w odniesieniu do inherentnych właściwości kształcenia mogą
mieć zarówno charakter merytoryczny, związany z treścią przekazywanej wiedzy i umiejętności (z tzw. jakością techniczną, określającą przedmiot świadczenia), jak również ze specyfiką warsztatu przekazu informacji (z tzw. jakością
funkcjonalną, określającą sposób świadczenia). W wypadku różnych uczelni
poziom tych wymagań może być (i w praktyce jest) różny, wówczas zróżnicowanie w realizacji usługi kształcenia obserwowane w różnych uczelniach
będzie związane ze zmianą wartości jej inherentnych właściwości, co równocześnie oznacza różną jakość usługi. Dla celów porównawczej analizy jakości
kształcenia w różnych uczelniach przyjęto jednakowe skale jakości cząstkowych związanych z poszczególnymi inherentnymi właściwościami kształcenia,
co jednak oznacza, że skrajne stany tych skal, a zatem skrajne stany wymagań
– najwyższy i najniższy – stawianych tym właściwościom są tu dla różnych
uczelni jednakowe.
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki przyjmuje się, że usługa kształcenia
oferowana przez uczelnie ekonomiczne w Polsce może być charakteryzowana
przez jeden zbiór inherentnych właściwości i odpowiadających im skrajnych
stanów wymagań, przy czym realizacja tej usługi w różnych uczelniach może
oznaczać różne wartości tych właściwości, a w konsekwencji różne jakości
cząstkowe i różne jakości całkowite kształcenia.
Założenie to ma charakter uniwersalny, ponieważ wskazuje, że zadaniem
uczelni ekonomicznych jest świadczenie usługi kształcenia dla potrzeb interesariuszy. Usługa powinna być zorientowana na ich potrzeby, stąd zbiór
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inherentnych właściwości usługi powinien zapewniać taką właśnie jej realizację. Tak utworzony zbiór cech usługi staje się przedmiotem badania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu wymagania związane z określonymi
właściwościami usługi są realizowane przez poszczególne uczelnie ekonomiczne. Problem jakości kształcenia osiągany w danej uczelni można w tym
wypadku sprowadzić do oceny zdolności spełnienia wymagań, czyli oceny,
w jakim stopniu dana uczelnia spełnia wymagania stawiane inherentnym
właściwościom. Tego typu podejście przyjęto jako podstawę metodyki badania jakości kształcenia w uczelniach ekonomicznych w Polsce, przeprowadzonych w Katedrze.
Podkreślono, że cele edukacji są uzależnione od dziedziny nauki, a zatem
zbiór inherentnych właściwości musi być podporządkowany merytorycznemu
profilowi kształcenia i zawierać wszystkie te właściwości sprofilowanego procesu edukacji, które są związane z osiągnięciem celów właściwych dla danej
dziedziny. Powinno się zatem odrębnie rozważać zbiory inherentnych właściwości charakterystyczne dla kształcenia ekonomicznego, medycznego,
filozoficznego itp. Oznacza to, że dla badania jakości kształcenia w różnych
dziedzinach nauki można zastosować to samo postępowanie, ale wykorzystywane narzędzia badawcze powinny być dostosowane do merytorycznej specyfiki danej dziedziny nauki11. W realizowanych przez Katedrę badaniach
zadaniem podstawowym było więc sformułowanie listy właściwości wyrażających zainteresowanie wszystkich interesariuszy sprofilowanym procesem
kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, tym samym utworzenie zbioru
cech pierwotnych kształcenia w danej dziedzinie nauki, czyli ekonomii. Lista
cech pierwotnych uzależniała więc usługę kształcenia od wymagań uczelni,
studentów, pracodawców i standardów programowych przewidywanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla danego profilu kształcenia.
Utworzenie listy cech pierwotnych było efektem wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami stron zainteresowanych wybranym profilem
kształcenia. Lista powstała na podstawie regulacji prawnych obowiązujących
dla ekonomicznego szkolnictwa wyższego w Polsce12, regulacji wewnętrznych warunkujących kształcenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie13,
11 Praca zbiorowa, Metody i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s.113.
12 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2005 z późn. zm.
13 Statut Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia
19 kwietnia 2006 r.
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standardów Państwowej Komisji Akredytacyjnej14, standardów środowiskowej
agencji akredytacyjnej FPAKE15, opinii Krajowej Izby Gospodarczej, wywiadów przeprowadzonych z absolwentami SGH oraz na podstawie badań jakości
kształcenia i jakości wykładów akademickich przeprowadzonych na populacji
studentów III, IV i V roku stacjonarnych studiów jednolitych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie16.
Przyjęto zasadę, aby tworzony zbór cech możliwie wyczerpująco charakteryzował kształcenie w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dopuszczono, żeby
na liście znajdowały się pozycje bliskoznaczne, pozornie tożsame. Zgodnie
z założeniami opracowanej metodyki przyjęto, że w pierwszym przybliżeniu
wyznaczony zbiór może być uznany za uniwersalną deklaratywną charakterystykę wymiarową kształcenia w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
i konsekwentnie może być wykorzystany przez każdą uczelnię ekonomiczną
do budowy specyficznego dla niej modelu kształcenia.
Utworzona lista cech pierwotnych miała postać zbioru o liczebności 119 spersonalizowanych stwierdzeń17 zgrupowanych w modułach, których zawartość
podporządkowano ogólnemu modelowi kształcenia w ekonomicznym szkolnictwie wyższym w Polsce18, czyli uwzględniała:
• moduł I społeczny – obywatelska współpraca,
• moduł II osobowy – produktywna niezależność,
• moduł III poznawczy – krytyczne myślenie,
• moduł IV systemu zachowań – repertuar umiejętności,
• inne.
Stwierdzenia sformułowane na podstawie listy cech pierwotnych wskazywały na możliwe cele do osiągnięcia w wyniku procesu kształcenia.

14

2009.

Na podstawie Uchwały nr 76/2009 Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego

Informator Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa,
czerwiec 2005, wydanie trzecie – uzupełnione.
16 S. Doroszewicz, S. Macioł i inni, Badania charakterystyki wymiarowej i jakości kształcenia postrzeganego przez studentów Studiów Niestacjonarnych SGH, praca finansowana
z rezerwy Rektora SGH, Warszawa 2007; S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Jakość wykładu
akademickiego postrzeganego przez studentów, w: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią
Europejską, red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s. 186–193.
17 Metody i badania jakości kształcenia…, op.cit., s. 123–127.
18 A. Brzezińska, Interakcyjny model edukacji w szkole wyższej, w: Ewaluacja a jakość
kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Wydawnictwo SW
Academica, Warszawa 2003, s. 25–32.
15
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Założenie 3

Trzecie założenie dotyczące procedury badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym umożliwia zbadanie współzależności cech pierwotnych poprzez
utworzenie podzbiorów wzajemnie skorelowanych cech – konstruktów, które
będą wykorzystywane dla oceny jakości kształcenia. Jeżeli lista cech pierwotnych określa zbiór wymagań stawianych procesowi kształcenia ze strony jego
interesariuszy, to wymienione konstrukty, jak się wydaje, mogą wyrażać związek schematów poznawczych absolwentów z tymi wymaganiami i mogą być
traktowane jako inherentne właściwości rozważanego kształcenia19. Liczba
utworzonych konstruktów umożliwia przy tym zmniejszenie wymiarowości
analizowanego obiektu, jakim jest usługa kształcenia.
Na podstawie sformułowanej listy cech pierwotnych skonstruowano kwestionariusz do badania postaw absolwentów wobec poszczególnych pozycji tej
listy. Pozycje kwestionariusza odpowiadające cechom pierwotnym miały postać
twierdzeń o konotacjach wyłącznie pozytywnych. Postawa wobec danego twierdzenia była wyrażana w siedmiostopniowej skali Likerta. Uzyskane w ten sposób
wyniki były poddane analizie głównych składowych, co umożliwiło wyodrębnienie 25 czynników. Struktura wyodrębnionych czynników i ich treść znaczeniowa były poddane interpretacji przez panel ekspertów. Efektem analizy
był zbiór 25 ortogonalnych wymiarów kształcenia, które wstępnie potraktowano jako inherentne właściwości procesu kształcenia, określające jego jakość
postrzeganą przez absolwentów uczelni20.
Założenie 4

Kolejne założenia dotyczą zasady formułowania modeli jakości całkowitej
kształcenia dla wybranych uczelni, a w konsekwencji wyznaczenia wartości
jakości cząstkowych i jakości całkowitej kształcenia realizowanego w badanych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Jako model jakości kształcenia
przyjęto wyrażenie będące wielomianem pierwszego stopnia, którego wyrazami są iloczyny wag i jakości cząstkowych, wyrażających stopnie spełnienia
kryteriów przez określone inherentne właściwości kształcenia:

Metody i badania jakości kształcenia…, op.cit, s. 115.
Zasadę uzyskania zbioru wymienionych wymiarów kształcenia przedstawiono
w: Metody i badania jakości kształcenia…, op.cit., s. 122–136.
19

20
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Q = ∑α j qj

gdzie Q – jakość całkowita, qj – jakość cząstkowa, αj – waga właściwości.
Do pomiaru jakości cząstkowych dla każdej z badanych uczelni ekonomicznych w Polsce wykorzystano przygotowany kwestionariusz. Poszczególne pozycje kwestionariusza były oceniane na znormalizowanych graficznych skalach
szacunkowych o zasięgu 〈0;1〉 w postaci odcinków o długości 100 mm, pozbawionych struktury wewnętrznej, optycznie wyrażających ciągłość ocenianych
zmiennych oraz zawierających określenia skrajnych wymagań – skrajnych poziomów skali – jako opis najgorszego oraz najlepszego stanu jakości cząstkowej.
Kluczowym elementem szacowania jakości całkowitej kształcenia są współczynniki ważności przypisane poszczególnym jakościom cząstkowym. Szacowanie
wag dotyczyło poszczególnych uczelni objętych badaniem jakości kształcenia.
Przedmiotem badań były postawy absolwentów tych uczelni, którzy ukończyli
w nich studia dwa, trzy lata przed rozpoczęciem badania, wobec współczynników ważności 25 inherentnych właściwości kształcenia wyodrębnionych
w wyniku analizy głównych składowych. Zadaniem absolwenta było wskazanie
ośmiu najważniejszych inherentnych właściwości w przeznaczonym do badania
kwestionariuszu, a następnie ich porządkowanie wraz z przypisaniem wartości
rang. Po przeprowadzeniu badań dokonywano obliczeń sum inwertowanych
rang, a następnie obliczano znormalizowane wartości współczynników ważności21. Normalizacja wartości współczynników ważności powoduje, że ich
suma w modelu umożliwiającym obliczenie jakości całkowitej osiąga wartość
jedności. Uzasadnieniem takiego podejścia jest przyjęte wcześniej założenie,
że jakości cząstkowe reprezentują zamknięty zbiór inherentnych cech usługi
wskazany pośrednio przez interesariuszy.
Uzyskane wyniki badań współczynników ważności wskazują, że absolwenci
pięciu największych, publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce praktycznie podobnie ważą inherentne właściwości kształcenia. Niewielkie różnice
w wartościach niektórych wag mogą świadczyć o specyfice kształcenia niektórych uczelni. Mogą być także powodem różnych doświadczeń respondentów
związanych z ich dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, w różnych
regionach Polski, częściowo związanym z miejscem studiowania. Wydaje się
tym samym, że dobrym rozwiązaniem jest uogólnienie postaw absolwentów
Zasadę wyznaczania wag wobec inherentnych właściwości usługi kształcenia dla
badanych uczelni ekonomicznych przedstawiono w: ibidem, s. 156–176.
21
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wobec współczynników ważności zmierzające do uzyskania jednego modelu
jakości całkowitej kształcenia dla wszystkich ekonomicznych szkół wyższych.
Jeszcze innym rozwiązaniem byłoby powiązanie wag, a stąd modelu jakości
całkowitej kształcenia nie z poszczególnymi uczelniami, lecz profilem zatrudnienia lub jego rejonizacją, a zatem sformułowanie modeli jakości kształcenia
podporządkowanych wymaganiom potencjalnych pracodawców.

20.4. Podsumowanie
Przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Jakością badania nad opracowaniem procedury badania jakości kształcenia w uczelniach ekonomicznych
w Polsce i uzyskane wyniki badań skłaniają do niżej wymienionych wniosków.
1. Przeprowadzone badania należy uznać jako oryginalne i pionierskie w problematyce jakości kształcenia i stanowią, jak się wydaje, istotny wkład
w rozwój nauki.
2. Opracowana procedura standaryzuje działania, dzięki którym możliwe staje
się badanie jakości kształcenia w odniesieniu do różnych uczelni prowadzących kształcenie w dziedzinie ekonomii.
3. Istnieje możliwość dostosowania opracowanej procedury do badania jakości kształcenia w uczelniach kształcących w innych dziedzinach wiedzy.
4. Wydaje się, że istnieje możliwość modyfikacji wskazanych założeń procedury
jakości kształcenia w sposób przedstawiony w opracowaniu, co umożliwia
formułowanie nowych problemów badawczych i dalszy rozwój badań nad
jakością kształcenia, a w konsekwencji także opracowań alternatywnych
modeli jakości kształcenia.
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21. Ekonomia nauką empiryczną: analizy
ekonomiczne ekonomii zdrowia
– wybrane zagadnienia

21.1. Wprowadzenie
Ekonomia jest nauką społeczną i empiryczną wykorzystującą narzędzia
ilościowe do prowadzenia badań, które na ogół mają charakter interdyscyplinarny, gdyż z działaniami ludzi są nierozerwalnie związane np. psychologia
i socjologia. Pomimo że w dorobku myśli ekonomicznej można znaleźć zróżnicowane poglądy, to do lat 60. XX wieku dominował paradygmat neoklasyczny.
Obecnie takiego kluczowego podejścia nie ma. T. S. Kuhn sformułował pojęcie
paradygmatu jako zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki1. Nie
kwestionuje się paradygmatu aż do momentu, kiedy przestaje on być twórczy
poznawczo, gdyż nauka nie jest jednostajnym procesem tworzenia wiedzy,
ale przeplatającymi się okresami spokojnego rozwoju, kiedy następuje kumulacja wiedzy, rozwój teorii i badań empirycznych oraz rewolucji intelektualnych prowadzących do zmiany paradygmatu. Obecnie ekonomia znajduje się
w punkcie zwrotnym, w którym rozwijają się różne nurty, czasami o odmiennej interpretacji procesów gospodarczych w skali zarówno mikro, jak i makro.
Na rozwój ekonomii ogromny wpływ miały prace neoklasyków, którzy sformalizowali i zmatematyzowali narzędzia analizy ekonomicznej. Nastąpiło
jednak odejście od tego paradygmatu na rzecz przede wszystkim ekonomii
instytucjonalnej i behawioralnej. D. Kahneman i A. Tversky zaproponowali

1

T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2011.
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teorię perspektywy2, w której uwzględnili wnioski płynące z badań psychologicznych, dzięki czemu nastąpił szybki rozwój ekonomii behawioralnej, czyli
analizy ekonomicznej, która weryfikuje podejście neoklasyczne na podstawie
wyników badań psychologicznych i socjologicznych. Zwiększył się też potencjał wiedzy wyjaśniającej procesy gospodarcze poprzez dostarczenie bardziej
realistycznych fundamentów. Nowa teoria instytucjonalna, wywodząca się
z artykułów R. Coase’a3 i wprowadzona przez O. E. Williamsona4, do tłumaczenia procesów gospodarczych wykorzystuje instytucje rozumiane jako „reguły
gry” wykształcone przez społeczeństwo. Bada ona oddziaływanie czynników
nieekonomicznych (np. prawnych, historycznych, społecznych, politycznych)
na funkcjonowanie gospodarki. Określa się ją także mianem ekonomii praw
własności, kosztów transakcyjnych oraz teorii agencji. Ten burzliwy rozwój
nauki ekonomii, jej paradygmatów, narzędzi analitycznych odnosi się także do
ekonomii zdrowia, w ramach której rozwijają się zróżnicowane nurty. Prowadzone w jej ramach badania, rozwój teorii i konstruowanie modeli mają przede
wszystkim służyć potrzebom decydentów wszystkich szczebli podejmujących
decyzje dotyczące zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej oraz funkcjonowania ochrony zdrowia, także jako sektora gospodarki. Empiryczny charakter ekonomii zdrowia wynika z potrzeb gospodarki, społeczeństwa i polityki.
Dalszy rozwój jej teorii może opierać się na wynikach badań i ujawnionych
przez nie mechanizmach transmisji.

21.2. Znaczenie uwarunkowań historycznych rozwoju
ochrony zdrowia
Badania ekonomiczne także dotyczą nierówności w rozwoju i wzroście gospodarczym przekładających się na dobrobyt społeczeństwa, a nie tylko najbogatszych jednostek oraz na stan zdrowia ludności zdeterminowany przez poziom
rozwoju ochrony zdrowia możliwy do osiągnięcia przy określonych uwarunkowaniach gospodarczych. Okazuje się, że nierówności te można interpretować
w kategoriach różnic instytucjonalnych, których historyczne korzenie sięgają
2 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk,
“Econometrica” 1979, Vol. 47, No. 2, 263–291.
3 R. Coase, The Nature of the firm, “Economica” 1937, New Series, Vol. 4, No. 16, s. 386–
405; R. Coase, The Problem of the Social Costs, “The Journal of Law and Economics” 1960,
Vol. 3, s. 1–44.
4 O. E. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, a Study
in the Economics of Internal Organization, Free Press, 1975.
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czasów formowania się państwowości5. Na podstawie badań można wysnuć
wnioski, że instytucjonalne dziedzictwo decyduje o współczesnym status quo
każdego kraju i różnicach między państwami także w odniesieniu do systemu
ochrony zdrowia. Społeczeństwa funkcjonują na podstawie reguł gospodarczych
i społecznych. To właśnie te instytucje decydują o bodźcach, np. skłaniających
do tworzenia po stronie podaży ubezpieczeń komercyjnych w ochronie zdrowia i po stronie popytu do korzystania z nich. Instytucje gospodarcze determinują bodźce gospodarcze skłaniające do zdobywania wykształcenia, co wpływa
na styl życia jednostek, a przez to na ich status zdrowotny, gdyż to właśnie
sposób życia jest czynnikiem najsilniej kształtującym stan zdrowia. Wpływają
one m.in. na oszczędności i inwestycje, wprowadzenie innowacji także w sektorze ochrony zdrowia. Proces polityczny wyznacza instytucje gospodarcze,
w ramach których jednostki podejmują swoje decyzje. Jednocześnie instytucje
polityczne determinują ów proces polityczny, określając, jak dalece obywatele
wpływają na decyzje podejmowane przez polityków i ich kontrolują. Ta rola
jednostek decyduje, jak politycy wykorzystują powierzoną im władzę, a więc
także jak skonstruowany i finansowany jest system ochrony zdrowia. To właśnie
instytucje gospodarcze, kształtując bodźce dla zachowania się ludzi, decydują
o sukcesie państwa dzięki m.in. zagwarantowaniu stabilności oraz ciągłości
funkcjonowania i rozwoju. O charakterze instytucji gospodarczych decydują
instytucje polityczne i realizowana polityka. Rozwój gospodarki jako całości,
w tym sektora ochrony zdrowia, zależy od interakcji obu rodzajów instytucji,
które są zdeterminowane przeszłością. Uwzględnienie roli historycznej ewolucji instytucji jest ważne w obliczu konieczności dokonywania wszelkich zmian
lub reform, dodatkowo – ze znajomością skuteczności rozwiązań przyjętych
w innych krajach. System ochrony zdrowia w każdym kraju jest zdeterminowany podejściem do wartości zdrowia i życia ludzkiego, a także rozwiązaniami
przyjmowanymi wraz z jego rozwojem, co kształtuje unikatowość tego sektora,
stwarzając szczególne uwarunkowania i trudności przy jego reformowaniu.

21.3. Czas zmian w uwarunkowaniach dla ochrony zdrowia
We współczesnej gospodarce głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest kapitał ludzki, na który składają się wykształcenie i zdrowie. Status
D. Acemoglu, J. S. Robinson, Dlaczego narody przegrywają – źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Zysk i S-ka, Warszawa 2014.
5
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zdrowotny jednostek i społeczeństwa zdeterminowany jest przede wszystkim
stylem życia, który z kolei zależy od zamożności kraju dostępnej dla obywateli.
Z historii gospodarczej wynika, że państwa – nawet te najdynamiczniej rozwijające się i zasobne, mogą przestać się rozwijać. A. Smith upatrywał przyczyny takich zmian w silnie regresywnym charakterze państwa w kwestiach
społecznych oraz w skorumpowaniu i monopolu decydentów wykorzystujących prawo i administrację na własne potrzeby6. Wymienione zjawiska można
także odnaleźć w systemie ochrony zdrowia, co jednocześnie wskazuje ścieżkę
do poprawy jego sytuacji.
Ponieważ obecne czasy są okresem niekorzystnych zmian zachodzących
w poszczególnych państwach i paradygmatów w naukach, to warto wykorzystać wnioski N. Fergusona wyjaśniające przyczyny postępującej degeneracji7.
Według niego kluczowy zestaw współczesnej cywilizacji tworzą: demokracja,
kapitalizm, rządy prawa i społeczeństwo obywatelskie. Stanowią one o aspekcie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym funkcjonowania
państwa. Są to podstawowe instytucje, w ramach których każda jednostka
podejmuje wiele decyzji i które decydują o dobrobycie społeczeństwa. Jednak
kontrolę nad czynnikami politycznymi i gospodarczymi stanowią rządy prawa,
które obecnie dryfują w kierunku rządów prawników i decydentów, co stanowi
zagrożenie dla społeczeństwa także w sferze ochrony zdrowia. Również społeczeństwo obywatelskie, które może występować w obronie swoich praw dzięki
możliwości swobodnego zrzeszania się, słabnie, gdyż zaczyna zastępować je
państwo. Ponownie instytucje można uznać za najważniejszy element kształtujący funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki, państwa i dlatego zrozumienie mechanizmów transmisji, które one uruchamiają, uzasadnia zmianę
paradygmatu ekonomii. Zrozumienie to jest konieczne zarówno dla wzrostu
gospodarczego, jak i dobrobytu społecznego, na które oddziałuje stan zdrowia
i funkcjonowanie ochrony zdrowia.
Na tle następujących zmian wszystkich rodzajów instytucji, które rządzą
wszystkimi aspektami życia społeczeństwa i funkcjonowania państwa, i odwołując się do M. Mazzucato, warto jest przeanalizować rolę państwa8. Decyzje
państwa ucieleśniające mądrość, prawość, wiedzę, poczucie sprawiedliwości
6 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2015.
7 N. Ferguson, Wielka degeneracja – jak psują się instytucje i umierają gospodarki, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2017.
8 M. Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo – obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego, Heterodox, Poznań 2016.
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polityków ukazują samo państwo jako innowacyjnego przedsiębiorcę – podmiot
podejmujący ryzyko oraz podmiot będący twórcą rynków. Takie podejście do
innowacyjnej roli państwa jest ważne także z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego i technologii medycznych mających podstawowy wpływ na status zdrowotny społeczeństwa. Rozpoczęcie poszukiwań i badań najbardziej
innowacyjnych, nowych technologii zostało bowiem sfinansowane z pieniędzy
publicznych, gdyż żaden venture capital, żaden koncern farmaceutyczny nie
mogłyby dokonać tego samodzielnie. Państwo jest podmiotem, który dokonuje
w długim czy bardzo długim okresie cierpliwego finansowania badań początkowo błądzących w niewiadomej i często kończących się fiaskiem. W przemyśle
farmaceutycznym opracowanie innowacji w ramach projektu badawczo-rozwojowego może trwać do 17 lat. Koszty sięgają 403 mln USD za jeden lek, a jedynie
1 na 10 000 związków chemicznych osiąga stadium wprowadzenia na rynek,
co oznacza, że wskaźnik sukcesu równa się 0,01 proc.9. Jednocześnie pojawił
się problem finansjeryzacji sektora prywatnego. Firmy, w tym farmaceutyczne,
redukowały swoje wydatki na badania i jednocześnie zwiększały je na wykup
własnych udziałów. Taka strategia doprowadziła do podwyższenia cen ich akcji,
a przez to cen opcji i wynagrodzeń zarządów. Przykładowo w 2011 r. Pfizer
wydał 6,2 mld USD na dywidendy i zakupił akcje za 9 mld USD, co równało się
90 proc. dochodów netto firmy i 99 proc. jej nakładów na badania i rozwój10.
Ponieważ wykup własnych akcji jest zjawiskiem powszechnym, to należałoby
zastanowić się nad skutkami finansjeryzacji gospodarki polegającej na uspołecznieniu ryzyka i prywatyzacji zysku. Kto będzie finansował badania nad
innowacyjnymi lekami czy w ogóle technologiami, jak nie państwo z dochodów podatkowych? Problem jest tym trudniejszy, że firmy konsumujące zyski
ze stosowania innowacji sfinansowanych z pieniędzy publicznych uciekają się
do unikania płacenia podatków.

Uwarunkowania poprawy stanu zdrowia
Poprawa stanu zdrowia została osiągnięta dzięki postępowi w naukach
medycznych, ale nie mniejszą rolę, szczególnie na początku, odegrał rozwój
zdrowia publicznego. Również lepszy poziom edukacji i wyższe dochody stanowiły ważny czynnik osiągnięcia tego celu. A. Deaton zwraca uwagę na badania
złożoności i wzajemnego oddziaływania czynników prowadzących do poprawy
9
10

Ibidem, s. 89.
Ibidem, s. 41.
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statusu zdrowotnego11. Interesujące jest prześledzenie zmian wpływu dochodów i innowacji. Siła ich oddziaływania zmienia się, ale ich znaczenie pozostanie takie samo. Z jednej strony istnieje oddziaływanie państwa, w tym zdrowia
publicznego, a z drugiej strony – oddziaływanie rynku. Konieczna jest edukacja,
która poprawia skuteczność zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.
Na tym tle wzrost gospodarczy staje się szczególnie ważny, gdyż wpływa nie
tylko bezpośrednio na warunki życia, ale także na rozwój ochrony zdrowia.
O roli zdrowia publicznego świadczy to, że w krajach o wysokich dochodach
właściwie ludzie nie umierają z przyczyn śmiertelności z krajów o niskich
dochodach. Symptomatyczne jest tylko zapalenie płuc, które stanowi przyczynę
śmierci wielu starszych osób z krajów rozwiniętych. Dzięki działaniom podjętym w ramach zdrowia publicznego zostały wyeliminowane takie choroby jak
biegunka, zapalenie płuc czy gruźlica będące jeszcze główną przyczyną zgonów, szczególnie wśród dzieci, w krajach słabo rozwiniętych.
Badania ekonomiczne wskazują na istnienie nowego problemu, którego
motor jest przedmiotem zainteresowania ekonomii behawioralnej. Chodzi
o motywacje i zachowania ludzi. Okazuje się, że Amerykanie nie ufają swojej ochronie zdrowia, pomimo że jest to kraj ponoszący największe wydatki
na zdrowie mierzone ich udziałem w PKB. Z jednego z badań wynika, że USA
uplasowały się na 88. miejscu pod tym względem na 120 przebadanych krajów12. Ustąpiły one miejsca krajom takim, jak: Kuba, Indie i Wietnam. Przyczyną
takiego stanu rzeczy, na pewno na całym świecie, jest sposób zachowania się
świadczeniodawców i ich stosunek do zdrowia pacjentów, wynikający z faktu,
że przede wszystkim lekarze mają własne motywy i interesy. Deaton stwierdza,
że przyczyną złego funkcjonowania i publicznej, i prywatnej ochrony zdrowia
jest brak odpowiednich kompetencji i możliwości działania władz: „Rząd nie
jest w stanie ani zapewnić odpowiedniej opieki zdrowotnej, ani stworzyć regulacji prawnych i polityki umożliwiającej efektywne i bezpieczne dla pacjentów
funkcjonowanie prywatnej służby zdrowia”13.
O zdrowiu populacji w obliczu chorób decyduje funkcjonowanie ochrony
zdrowia. O możliwościach poprawy stanu zdrowia dzięki skutecznej klinicznie ochronie zdrowia Deaton pisze: „bez odpowiednio wykształconej populacji i efektywnego rządu – skutecznej struktury administracyjnej, sprawnych
i dobrze wykształconych urzędników działającego systemu statystycznego
11 A. Deaton, Wielka ucieczka – zdrowie, bogactwo i źródła nierówności, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.
12 Ibidem, s. 140.
13 Ibidem, s. 142.
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i dobrze skonstruowanych ram prawnych – stworzenie dobrze funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej jest bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe”14.

21.4. Zmiany finansowania świadczeniodawców
Czynnikiem determinującym zarówno skuteczność kliniczną, jak i efektywność ekonomiczną ochrony zdrowia jest formuła wykorzystywana przez płatników do zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez świadczeniodawców.
Analizy ekonomiczne dotyczące tego zagadnienia przeprowadzane są bardzo
intensywnie, gdyż w drugiej połowie XX w. tempo wzrostu wydatków na ochronę
zdrowia stało się większe od tempa wzrostu PKB w krajach OECD. Od 1997 r.
luka powiększa się i w tymże roku stanowiła ona 7,8 proc. PKB państw OECD,
a w 2003 r. jej udział w PKB sięgnął 8,8 proc.15. Zjawisko to stanowi wyzwanie
dla wszystkich państw, powodując konieczność ograniczania wzrostu kosztów
w ochronie zdrowia. Problem coraz bardziej się pogłębia na skutek starzenia się
społeczeństw, które prowadzi do rozwoju chorób przewlekłych i spowodowanych nimi kosztów ich leczenia. Ponadto, rozwój technologii medycznych staje
się coraz droższy. Dodatkowo oczekiwania pacjentów rosną. Możliwości finansowe gospodarki zwiększają się więc znacznie wolniej niż wydatki na leczenie.
W celu ograniczenia tempa wzrostu kosztów leczenia wprowadzane są metody
rozliczania świadczeniodawców z płatnikiem. I tak w latach 60. XX w. R. Fetter
z Yale University przedstawił koncepcję Jednorodnych Grup Pacjentów – JGP.
Wprowadzone zostały po raz pierwszy przez Kongres USA w 1982 r. dla US
Medicare. W Polsce obowiązują one w szpitalach od lipca 2008 r. i zalecane
są przez Komisję Europejską dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
Metody finansowania świadczeniodawców stanowią zagadnienie numer
jeden dla dążących do poprawy efektywności ochrony zdrowia rządów i płatników (publicznych i prywatnych, a szczególnie szpitali) oraz do poprawy
jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów. Dzieje się tak, gdyż każda
metoda płacenia świadczeniodawcom oddziałująca na stronę podaży stanowi
bodziec zachęcający świadczeniodawców do zachowania się w określony sposób w odniesieniu do rodzaju, ilości i jakości świadczeń, jakich dostarczają.
Ponadto, istnieją propozycje ograniczania wielkości popytu na świadczenia,
Ibidem, s. 143.
Provider Payments and Cost-containment Lessons from OECD Countries, Technical
Brief for Policymakers WHO 2007, No. 2, http://www.who.int/health_financing/documents/
pb_e_07_2‑providerpay_oecd.pdf, s. 4.
14
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ale są wykorzystywane rzadko i w wąskim zakresie. Najogólniej, sposoby finansowania świadczeniodawców można podzielić na prospektywne, czyli kwoty
na koszty leczenia określane są ex ante, i retrospektywne, zgodnie z którymi
koszty pokrywane są ex post. Do najczęściej wykorzystywanych metod można
zaliczyć: globalne budżetowanie (global budgeting), określanie pozycji w budżecie (line item budget), kapitację (capitation), opłaty oparte na przypadku (case-base payment), per diem, opłaty za świadczenie (fee-for-service). Każda z nich
stanowi inny bodziec dla efektywności, jakości i dostępności świadczeń oraz
ryzyka finansowego stanowiących cele dla funkcjonowania poszczególnych
świadczeniodawców i systemu jako całości.
Z doświadczeń systemów ochrony zdrowia na świecie wynika ważne spostrzeżenie, a mianowicie, że pomimo ogólnego niedofinansowania ochrony
zdrowia, funkcjonowanie systemu jest wrażliwsze względem sposobu, w jaki
fundusze są alokowane niż względem wielkości funduszy. Efektywność kosztową systemu można zwiększyć dzięki zastosowaniu metod zwrotu kosztów
z wbudowanym ryzykiem straty finansowej dla świadczeniodawców. Ryzyko
to stanowi bodziec do wprowadzania zmian organizacyjnych i zarządczych przy
dostarczaniu świadczeń medycznych służących poprawie efektywności, skuteczności klinicznej, a także zwiększaniu wrażliwości na potrzeby pacjentów.
Poszczególne metody płacenia można wykorzystywać w celu osiągnięcia
wymienionych już celów. Jednym z nich, bodaj najważniejszym, jest realokacja zasobów służąca poprawie efektywności całego systemu poprzez stworzenie bodźców dla pacjentów i ubezpieczycieli. Przykładem realizacji celu,
jakim jest efektywność systemu dzięki racjonalizacji procesu leczenia, może
być przekierowanie zasobów z leczenia szpitalnego do ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej i do podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne
w Polsce, gdzie wydatki na hospitalizację sięgają 50 proc. wszystkich wydatków
na leczenie ze względu na zbytnie szafowanie leczeniem szpitalnym. Zarówno
świadczeniodawcy, jak i pacjenci wymagają właściwych bodźców, aby możliwe
było optymalne wykorzystanie wszystkich poziomów leczenia oraz prewencji.
Każdą z metod płacenia świadczeniodawcom można opisać wielowymiarowo. Pierwszą kategorią opisu może być opłacana jednostka, jak przykładowo
pozycje w budżecie, jakimi są np. płace, wydatki na leki czy sprzęt medyczny.
Kolejnymi przykładami opłacanej jednostki może być dzień hospitalizacji lub
zrealizowane świadczenie. Zdefiniowanie opłacanej jednostki określa jej zagregowanie. Skrajnym przykładem jest kapitacja, która oznacza stałą opłatę za
wszystkie świadczenia w roku na jednego pacjenta. Przeciwieństwem kapitacji jest opłata za poszczególne świadczenia, jak np. badanie USG. Natomiast
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JGP znajdują się między tymi skrajnymi metodami, gdyż określają kwotę za
wszystkie świadczenia niezbędne do leczenia danej jednostki chorobowej. Drugą
kategorią jest czas, czyli: czy metoda ma charakter prospektywny, czy retrospektywny. JGP są przykładem metody prospektywnej, która ma na celu kontrolę
kosztów leczenia, a opłata za usługę jest retrospektywna i zachęca do zwiększania kosztów. Te dwie kategorie bezpośrednio wpływają na rozłożenie ryzyka
finansowego. Trzecią kategorią jest napotykany przez świadczeniodawcę i płatnika stopień ryzyka finansowego. Świadczeniodawca ponosi ryzyko finansowe,
jeśli koszty leczenia są wyższe od oczekiwanych (np. określonych w JGP), ale
jednocześnie korzysta finansowo, kiedy koszty te są niższe od kwot zakontraktowanych z płatnikiem. Z każdą z metod wiąże się inne ryzyko finansowe, ale
można stwierdzić, że jest ono tym większe dla świadczeniodawcy, im bardziej
zagregowana jest opłacana jednostka oraz przy metodach prospektywnych.
Każda z metod opłacania świadczeniodawców ma inny wpływ na efektywność, jakość i dostępność świadczeń oraz satysfakcję pacjentów, czyli na cele
stawiane przez świadczeniodawców. Najważniejszym celem, który ma być osiągnięty dzięki stosowaniu poszczególnych metod, jest efektywne wykorzystanie
zasobów, jakimi dysponuje ochrona zdrowia, a przede wszystkim poszczególne
szpitale. Skutki posługiwania się poszczególnymi metodami są różne w zależności od rozpatrywanego celu, a ponadto należy liczyć się także z niepożądanymi konsekwencjami. Jeśli np. szpital będzie w niewłaściwy sposób dążył do
poprawy efektywności ekonomicznej, to może się to przełożyć na pogorszenie
jakości i dostępności świadczeń, co pociąga za sobą niezadowolenie pacjentów.
Ze względu na złożoność i skompilowanie oddziaływania poszczególnych
metod zwrotu kosztów na pojedyncze cele wyznaczone dla systemu ochrony
zdrowia i poszczególnych jego uczestników przy konstruowaniu sposobu finansowania świadczeniodawców należy ze szczególną wnikliwością rozpatrywać
wszystkie bodźce kreowane przez każdą metodę i dokonywać wyboru między
akceptowalnymi zamiennościami (trade-offs). Niektóre metody są skuteczniejsze
dla osiągania poprawy jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów, a inne
dla dążenia do efektywności wykorzystania zasobów przez świadczeniodawców. Z punktu widzenia poprawy efektywności, rozumianej jako dostarczanie
maksymalnej liczby świadczeń o właściwej jakości po najmniejszym koszcie,
skuteczność bodźców proefektywnościowych zwiększa się, gdy:
• rośnie ryzyko finansowe dla świadczeniodawców,
• rośnie elastyczność świadczeniodawców w odniesieniu do wykorzystywania posiadanych zasobów,
• istnieje powiązanie ze wskaźnikami osiąganych wyników,
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• uwzględniony jest jak najpełniejszy zakres świadczeń w celu minimalizacji
przerzucania kosztów na innych świadczeniodawców,
• istnieje związek z wyborami dokonywanymi przez pacjentów, co prowadzi
do konkurencji między świadczeniodawcami o nich.
Z każdą metodą opłacania świadczeniodawców wiąże się inny poziom
ryzyka, a jeśli świadczeniodawca musi ponosić straty finansowe, to siła bodźca
związanego z ryzykiem jest większa.
Jeśli celem jest jakość świadczeń, to oznacza to takie dostarczanie świadczeń, przy którym następuje zbilansowanie medycznego ryzyka i korzyści zdrowotnych dla pacjentów. Z punktu widzenia pacjentów świadczenia muszą być
uznane za bezpieczne i skuteczne, czyli spełniać warunek satysfakcji konsumenta. Siła bodźców nakierowanych na jakość rośnie, kiedy wybrane metody
płacenia skłaniają lekarzy, pacjentów i ubezpieczycieli do wyboru metod
leczenia, które są uznawane za bardziej efektywne kosztowo i wykorzystujące
innowacyjne technologie. Na pewno istnieje konflikt między bodźcami skierowanymi na jakość leczenia i efektywność, gdyż te ostatnie mogą prowadzić
do leczenia o zbyt niskiej jakości.
Kolejnym celem może być sprawiedliwość rozumiana jako równość dostępu
do świadczeń. I w tym wypadku metoda płacenia świadczeniodawcom może
być wykorzystywana do motywowania świadczeniodawców do lepszej opieki
i skuteczniejszego leczenia, szczególnie w obszarach biedniejszych i zaniedbanych. Przykładowo, świadczeniodawcy funkcjonujący w biedniejszych obszarach
rolniczych lub robotniczych mogą otrzymywać wyższe stawki lub być opłacani
według innych zasad. W wypadku pacjentów ze szczególnie skomplikowanymi
chorobami, a więc i kosztownymi w leczeniu, mogą być wprowadzane specjalne formuły korygujące zwrot kosztów leczenia, aby tacy pacjenci nie byli
dyskryminowani. Przy korzystaniu z kapitacji dla osób starszych z chronicznymi chorobami można wyznaczyć dla nich wyższe stawki, aby nie byli oni
wykluczani z leczenia.
Jako dodatkowy cel można przyjąć satysfakcję konsumenta odnoszącą się
nie tylko do skuteczności leczenia, ale także do warunków leczenia, a szczególnie hospitalizacji. System płacenia może kreować bodźce skierowane na satysfakcję konsumencką pacjentów tylko wtedy, kiedy świadczeniodawcy konkurują
o nich między sobą. Byłoby to możliwe, gdyby metoda płacenia świadczeniodawcom wiązała wybór placówki medycznej z opłatą dla niej.
Sukces każdej z metod zwrotu kosztów świadczeniodawcom nie zależy
wyłącznie od bodźców, jakie kreuje, ale również od skuteczności systemu prawnego, finansowego oraz sprawności zarządzania poszczególnymi podmiotami
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i systemem jako całością. Można domniemywać, że bodźce finansowe są najważniejsze i prowadzą one do poprawy efektywności, przez to do wzrostu znaczenia prewencji i zwiększenia roli podstawowej opieki zdrowotnej, a także do
bardziej racjonalnego wykorzystywania diagnostyki i pracy specjalistów. Liczba
celów do realizacji i skomplikowanie bodźców kreowanych przez poszczególne
metody płacenia prowadzą do podejmowania prób polegających na posługiwaniu się wiązkami metod w celu eliminacji ich mniej pożądanych skutków
i wzmacniania tych bardziej pożądanych. Wszystkie aspekty oddziaływań sposobu finansowania świadczeniodawców na efektywność funkcjonowania systemu i jego składowych, jakość i dostępność świadczeń oraz ryzyko finansowe
dla świadczeniodawców i płatników są przedmiotem badań ekonomii zdrowia16.
Na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby WHO17 można przedstawić streszczenie zalet i wad poszczególnych metod płacenia (tabela 1).
Tabela 1. Zalety i wady podstawowych metod płacenia świadczeniodawcom
Metoda płacenia

Potencjalne zalety

Potencjalne wady

Płaca

Kontrola kosztów, sprawiedliwa
dystrybucja świadczeń, łatwe
administrowanie

Niska produkcyjność, niska jakość
świadczeń, nieformalne opłaty
bezpośrednie

Budżet

Kontrola kosztów, łatwe
administrowanie

Małe inwestycje w postęp
technologiczny, selekcja pacjentów,
przesuwanie pacjentów

JGP

Kontrola kosztów, leczenie
efektywne kosztowo, ograniczenie
niepotrzebnych świadczeń

Selekcja pacjentów, zwiększenie
liczby przyjęć, przedwczesne
wypisy ze szpitala, koszty
monitorowania, niedoleczanie
pacjentów

Opłata za
świadczenie

Wysoka dostępność świadczeń,
wysoka jakość świadczeń
szczególnie w warunkach
konkurencji o pacjenta

Nadmierna produkcja świadczeń,
wysokie koszty administracyjne

Kapitacja (lekarze
pierwszego kontaktu)

Kontrola kosztów, dostarczanie
świadczeń prewencyjnych

Niewystarczająca produkcja
świadczeń, przerzucanie pacjentów
do specjalistów i szpitali, niska
jakość opieki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Provider Payments and Cost-containment Lessons from
OECD Countries, Technical Brief for Policymakers WHO 2007, No. 2, http://www.who.int/health_
financing/documents/pb_e_07_2‑providerpay_oecd.pdf, s. 7.

PHR Primer, Alternative Provider Payment Methods: Incentives for Improving Health
Care Delivery, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnach345.pdf; Provider Payments and Cost-containment Lessons from OECD Countries, Technical Brief for Policymakers WHO 2007, No. 2,
http://www.who.int/health_financing/documents/pb_e_07_2‑providerpay_oecd.pdf
17 Provider Payments and Cost-containment Lessons…, op.cit.
16
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Ze streszczenia zawartego w tabeli wynika, że każda metoda płacenia ma
zalety i wady. Dlatego odpowiednia ich kombinacja powinna się stać właściwym narzędziem kontroli wzrostu kosztów z akceptowalnymi zamiennościami
po stronie jakości i dostępności świadczeń. Wybór najlepszej metody zależy od
specyfiki ochrony zdrowia w danym kraju, gdzie szczególną rolę odgrywają
mechanizmy konkurencji. Ważna jest również siła grup lobbystycznych działających na rzecz poszczególnych interesariuszy. Jednocześnie jest oczywiste,
że same bodźce finansowe nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów
ochrony zdrowia, gdyż ważne są np. uwarunkowania prawne, edukacja czy
postawy etyczne.
O skuteczności ograniczania wzrostu kosztów przez metody płacenia świadczeniodawcom decyduje jeszcze jeden czynnik, którego rolę podkreśla J. Kornai18. Chodzi o rodzaj ograniczenia budżetowego napotykanego przez szpitale
i pozostałych świadczeniodawców, a więc i przez system ochrony zdrowia. Jeśli
jest to twarde ograniczenie budżetowe, to świadczeniodawcy w pełni są odpowiedzialni za ponoszone straty i wygenerowane zyski. W wypadku miękkiego
ograniczenia budżetowego podmioty medyczne ponoszące straty praktycznie
nie ponoszą żadnych konsekwencji, a więc nie ma bodźców do utrzymywania
dyscypliny finansowej. Ochrona zdrowia jest jednak specyficznym sektorem
gospodarki, gdyż zdrowie i życie ludzkie niosą ze sobą szczególne wartości.
Twarde ograniczenie budżetowe przyczynia się do poprawy efektywności, ale
jednocześnie obniża jakość świadczeń i pogarsza dostępność do nich, prowadząc do wydłużania się kolejek oczekujących i pogorszenia się satysfakcji konsumentów. Miękkie ograniczenie budżetowe oznacza przekraczanie budżetu
i kłopoty finansowe nie tylko dla świadczeniodawców, ale i dla sektora publicznego. W wypadku ubezpieczeń komercyjnych właściwie miękkie ograniczenie
budżetowe jest niemożliwe. Brak takich ubezpieczeń ogranicza zasoby finansowe dla potrzeb ochrony zdrowia. Należy jeszcze wspomnieć, że rodzaj ograniczenia budżetowego i sposób finansowania świadczeniodawców mają swój
wymiar polityczny. Ze względu na walkę o głosy wyborców politycy nie decydują się na wprowadzenie twardego ograniczenia budżetowego.

18 J. Kornai, The Soft Budget Constraint Syndrome in the Hospital Sector, Institute of Economic Research Hitotsubashi University, http://www.ier.hit-u.ac.jp/rrc/English/pdf/RRC_
WP_Kornai_Special_Issue.pdf
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21.5. Podsumowanie
System ochrony zdrowia jest sektorem, który odgrywa szczególną rolę dla
jednostek, społeczeństwa i gospodarki. Koncentrując się na wybranych zagadnieniach uwikłanych w analizy ekonomii zdrowia można podsumować, że
w obecnych czasach następują zmiany instytucji decydujących o funkcjonowaniu państwa, czemu towarzyszą zmiany paradygmatów w ekonomii. Rodzaj
i skuteczność tych instytucji mają bardzo silne uwarunkowania historyczne,
których zrozumienie jest niezbędne do właściwego reformowania ochrony
zdrowia. Szczególną rolę w tym procesie rzecz jasna odgrywa państwo, które
dzięki finansowaniu badań na ich początku, jest twórcą tworzenia innowacji
– niezbędnych do podnoszenia skuteczności leczenia dzięki rozwojowi przemysłu farmaceutycznego i technologii medycznych.
Analizy ekonomiczne, przede wszystkim ekonomii zdrowia, prowadzone
są w celu rozpoznania przyczyn i skutków, a także mechanizmów transmisji
w systemie ochrony zdrowia. Jako przykład obszaru tematycznego tych analiz przedstawione zostały metody finansowania świadczeniodawców, gdyż
to właśnie one decydują o efektywności ekonomicznej i skuteczności klinicznej poszczególnych świadczeniodawców i systemu jako całości.
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Katedra Transportu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

22. Ekonomika transportu kolejowego
– ewolucja kierunków badań

22.1. Wprowadzenie
Ekonomika transportu kolejowego jest dyscypliną naukową osadzoną w systemie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, zajmującą się badaniem
i opisywaniem procesów gospodarczych zachodzących w tej gałęzi transportu.
Przedmiotem jej badań są takie zagadnienia, jak: miejsce kolei w systemie
transportowym i gospodarczym kraju, potrzeby i popyt na usługi przewozowe
i usługi uzupełniające, produkty i potencjał produkcyjny oraz koszty działalności przedsiębiorstwa kolejowego, kształtowanie cen usług przewozowych,
a także stawek dostępu do infrastruktury, efektywność działalności przewozowej oraz inwestycji w system kolejowy. Ekonomika transportu kolejowego ma
ścisłe związki z zagadnieniami technicznymi i technologicznymi kolei, a jej
podstawy powstały już w latach 40. XIX wieku. Niektóre zagadnienia, wynikające ze specyficznych cech funkcjonowania transportu kolejowego (np. modele
pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury kolejowej czy różnicowanie stawek taryfowych) pozostają ponadczasowe, tymczasem inne dylematy nasilają
się w poszczególnych regionach świata i krajach w różnych okresach pod wpływem zmian w otoczeniu, w tym procesów regulacji lub deregulacji rynków
transportowych. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej przyniósł w ostatnich latach nowe wyzwania dla ekonomistów transportu.
W opracowaniu dokonano przeglądu ewolucji kierunków badań w zakresie ekonomiki transportu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dorobku
Katedry Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów (KZiF) Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (SGH), który powstał w latach 1993–2018.
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22.2. Tworzenie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu
kolejowego na świecie i w Polsce w XIX i XX wieku
Za prekursora rozwoju myśli ekonomicznej w transporcie kolejowym uznaje
się F. Lista, nazywanego „ojcem niemieckiej kolei”. W swojej pracy dotyczącej niemieckiego systemu kolejowego jako środka doskonalenia niemieckiego
przemysłu, niemieckiej unii celnej i niemieckiego związku narodów jako całości, opublikowanej w 1841 r., autor zdefiniował korzyści wynikające z rozwoju
systemu kolejowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec oraz integracji rynku wewnętrznego1. W kolejnych latach w innych krajach również
powstały pierwsze publikacje dotyczące wpływu kolei na rozwój rolnictwa,
przemysłu, osadnictwa czy handlu.
W 1850 r. ukazała się pierwsza znacząca praca z ekonomiki transportu
kolejowego autorstwa D. Lardnera pt. Railway Economy. W pracy tej zawarto
obszerne fragmenty (rozdziały XII i XIII) poświęcone analizie rachunkowej
działalności przedsiębiorstw kolejowych, w tym analizie relacji wydatków,
nakładów, kosztów i przychodów, opartych na dużej liczbie danych statystycznych i różnego rodzaju obliczeniach. Poszukując optymalnego poziomu
stawek taryfowych, autor stosował koncepcję cen opartych na kosztach przeciętnych, jak również rozwinął metodę kosztów krańcowych (marginal costs
– MC)2, przedstawiając ją w postaci krzywych popytu i podaży przy różnych
poziomach działalności przewozowej3. W ostatnim rozdziale tej pracy znalazły się także rozważania dotyczące interakcji pomiędzy państwem a koleją.
W 1891 r., po publikacji M. W. Taussiga4, rozpoczęła się trwająca do dziś dyskusja ekonomistów o zasadności dyferencjacji stawek taryfowych w transpor
cie kolejowym, a teoria kształtowania cen za usługi kolejowe stała się jednym
z fundamentalnych nurtów badawczych teorii ekonomii5.
1 F. List, Das deutsche Eisenbahnsystem als Mittel zur Vervollkommnung der deutschen
Industrie, des deutschen Zollvereins und des deutschen Nationalverbandes überhaupt, Cotta,
Stuttgart und Tübingen 1841. Por. W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ,
Warszawa 1989, s. 28–29.
2 Sformułował ją w 1844 r. francuski inżynier i ekonomista J. Dupuit.
3 D. Lardner, Railway Economy: A Treatise on the New Art of Transport, its Management, Prospects and Relations, Commercial, Financial, and Social, with an Exposition of the
Practical Results of the Railways in Operation in the United Kingdom, on the Continent, and
in America, Harper & Brothers Publishers, New York 1850, reprint 2011, s. 249.
4 F. W. Taussig, A Contribution to the Theory of Railways Rates, “Quarterly Journal of
Economics” 1891, No. 5, s. 438–465.
5 Por. Railroad Economics, Research in Transportation Economics, Vol. 20, red. S.M. Dennis, W. K. Talley, Elsevier, 2007, s. 12–19.
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W innej pracy, pt. Railways, opublikowanej na początku XX wieku, pierwszy rozdział został poświęcony dylematom związanym z rolą sektora publicznego i prywatnego w procesie budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej,
natomiast drugi – stawkom i opłatom w transporcie kolejowym6. Już w tym
początkowym etapie rozwoju podstaw teoretycznych ekonomiki transportu
w wielu pracach wskazywano na specyficzne cechy infrastruktury kolejowej,
funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych oraz całego systemu kolejowego,
z których większość pozostała niezmienna do dziś7. W wielu pracach opisane
zostały także problemy organizacyjno-finansowe, które towarzyszyły budowie
linii kolejowych w drugiej połowie XIX wieku w różnych krajach i na różnych
kontynentach. Warto przypomnieć, że podstawowa sieć kolejowa w Europie
została utworzona przez prywatne towarzystwa kolejowe, stopniowo przejmowane przez państwo w ramach procesów nacjonalizacji kolei.
W Polsce, pod koniec okresu międzywojennego ukazała się pierwsza monografia autorstwa T. Bissagi, poświęcona rozwojowi sieci kolejowej na ówczesnym terytorium Polski8. Zagadnienia związane z kształtowaniem infrastruktury
poszczególnych gałęzi transportu w powiązaniu z rozwojem cywilizacyjnym,
regionalnym i przestrzennym w kolejnych dziesięcioleciach były badane w pracach z geografii i historii rozwoju transportu, m.in.: A. Piskozuba, A. Wielkopolskiego, T. Lijewskiego. Podstawy myśli ekonomicznej z zakresu transportu
od początku lat 40. XX wieku tworzyli w Polsce w dużym stopniu badacze
z czterech ośrodków akademickich: sopockiego (byłej Wyższej Szkoły Handlu
Morskiego w Sopocie – obecnie Uniwersytet Gdański), szczecińskiego (byłej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie – obecnie Uniwersytet Szczeciński),
radomskiego (byłej Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego,
następnie Politechniki Radomskiej, obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego) oraz warszawskiego (Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Znaczący wkład
w rozwój tej dyscypliny wnieśli profesorowie: P. Małek, I. Tarski, A. Piskozub,
W. Grzywacz, a także M. Madeyski, założyciel Katedry Transportu SGH, który
rozwijał koncepcję kształtowania zintegrowanego systemu oraz podstawy
polityki transportowej. W monografii Transport, rozwój i integracja autorstwa
M. Madeyskiego, E. Lissowskiej i W. Morawskiego, której pierwsze wydanie
E. R. McDermott, Railways, Methuen & Co, London 1904 (The Cornell University
Library), reprint 2010, Chapter II, s. 25–54.
7 Zob. К. Я. Загорский, Экономика транспорта, Госиздат‚ Москва – Ленинград 1930,
rozdz. VII–VIII, s. 89–122.
8 T. Bissaga, Geografia kolejowa Polski, Wyd. Techniczne Ministerstwa Komunikacji,
Warszawa 1938.
6
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ukazało się w 1975 r., kolej stanowiła bardzo ważny element systemu transportowego Polski9. W latach 70. i 80. XX wieku ukazały się podręczniki akademickie dla studentów kierunku ekonomika i organizacja transportu, w tym
autorstwa R. Bauera, J. Giersza i B. Liberadzkiego10.

22.3. Rozwój ekonomiki transportu kolejowego w Polsce
po 1993 roku
Zapoczątkowanie procesu transformacji systemowej w Polsce przyniosło
nowe wyzwania dla ekonomiki transportu, w tym szczególnie kolejowego.
Problematyka dotycząca zmian strukturalnych w transporcie kolejowym była
jednym z wiodących nurtów badawczych zarówno w pierwszych latach transformacji kolei oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP, jak i w jej kolejnych
etapach11, pozostając aktualną do tej pory. Po opublikowaniu dyrektywy 91/440/
EWG, która zapoczątkowała proces rozdzielenia organizacyjnego i ekonomicznego świadczenia usług kolejowych od zarządzania infrastrukturą (debundling),
powstała potrzeba weryfikacji metod analizy funkcjonowania rynku kolejowego oraz działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych w podziale
na przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury12. W odpowiedzi
na te wyzwania badawcze powstały m.in. publikacje W. Paprockiego i J. Engelhardta, które można traktować jako podręczniki z zakresu współczesnej ekonomiki transportu kolejowego13. Poszczególni badacze zajmowali się m.in.
M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport. Rozwój i integracja. Wyd. WKŁ,
Warszawa 1975.
10 R. Bauer, Taryfy transportowe, SGPiS, Warszawa 1971; A. Krzemieniecki, Ekonomika,
organizacja i analiza działalności gospodarczej transportu kolejowego, SGPiS, Warszawa
1973; J. Giersz, Ekonomika transportu kolejowego: materiały do ćwiczeń – wybrane problemy,
SGPiS, Warszawa 1979; B. Liberadzki, Kształtowanie podaży usług przewozowych transportu kolejowego ładunków, „Monografie i Opracowania” 1982, nr 110, SGPiS, Warszawa;
R. Kuziemkowski, P. Zalewski, Ekonomika transportu kolejowego, Wyd. WKŁ, Warszawa
1987; B. Liberadzki, Ekonomika transportu kolejowego, Wyd. WKŁ, Warszawa 1988.
11 Osobne miejsce zajmują tu publikacje: J. Engelhardt, Transport kolejowy w Polsce
w warunkach transformacji, t. 1 i 2, KOW, Warszawa 1998; A. Mężyk, Uwarunkowania i efekty
rozwoju reformy kolei, Monografia nr 159, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
12 Zob. W. Paprocki, J. Pieriegud, Państwowy zarządca infrastruktury kolejowej – cele działalności i metody zarządzania, w: W stronę teorii i praktyki zarządzania, red. J. Ostaszewski,
M. Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006,
s. 99–108.
13 W. Paprocki, Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO, TOR, Warszawa 2003;
J. Engelhardt, Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych,
CeDeWu, Warszawa 2014.
9
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zagadnieniami konkurencji w segmencie przewozów towarowych i pasażerskich, a także zarządzania regionalnymi przewozami kolejowymi oraz rozwiązaniami prawnymi14.
Wraz z powstaniem 1 listopada 1993 r. Unii Europejskiej oraz rozszerzeniem
jej na wschód, w Polsce zaczęła się również intensywnie rozwijać dyscyplina
polityki transportowej, powiązana z ogólną koncepcją polityki gospodarczej
państwa oraz celami rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w UE15.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku Komisja Europejska podjęła inicjatywy
w zakresie wprowadzenia zasady „uczciwe i efektywne opłaty w transporcie”
(fair and efficient pricing in transport), w tym „użytkownik płaci” (user pays)
oraz „zanieczyszczający płaci” (polluter pays), zakładających, że koszty remontów i utrzymania infrastruktury oraz koszty zewnętrzne transportu powinni
ponosić bezpośrednio jej użytkownicy. Działania te przyczyniły się do intensyfikacji badań dotyczących kosztów krańcowych i opłat w transporcie zarówno
na poziomie poszczególnych krajów, jak i unijnym. W praktyce systemy opłat
oparte na szacunku kosztów krańcowych wciąż znajdują bardzo małe zastosowanie16. Jednym z głównych problemów, który powstaje przy implementacji
modelu krótkoterminowych kosztów krańcowych (short-term social marginal
cost pricing), jest sprzeczność interesów publicznych i prywatnych, wynikająca z powstawania makroekonomicznych korzyści użytkowania infrastruktury
transportowej, dofinansowywanej ze środków publicznych, gdy jej użytkownikami są podmioty o charakterze prywatnym, działające we własnym interesie
i nastawione na osiągnięcie własnych zysków.
Kierunki rozwoju i finansowania infrastruktury transportowej były w ostatnich dwudziestu pięciu latach przedmiotem badań wielu ośrodków akademickich
i autorów w Polsce. W przeprowadzonych analizach stwierdza się najczęściej,
14 Zob. S. Jarecki, Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013; K. Pietrzak,
Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność, Akademia Morska
w Szczecinie, Szczecin 2015; M. Król, J. Taczanowski, Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
15 Zob. Szkice z polityki transportowej, red. E. Teichmann, Warszawa 1992; J. Burnewicz,
K. Wojewódzka-Król, Europejska polityka transportowa, Wyd. UG, Gdańsk 1993; W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, Wł. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wyd. UG, Gdańsk 1994,
2000, 2005.
16 Zob. Measuring the Marginal Social Cost of Transport, red. Ch. Nash, B. Matthews,
“Research in Transportation Economics” 2005, Vol. 14; Investment and the Use of Tax and
Toll Revenues in the Transport Sector, red. A. de Palma, R. Lindsey, S. Proost, “Research
in Transportation Economics” 2007, Vol. 19; P. Borkowski, Model wyceny kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu kolejowego w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 12; Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wyd. UG, Gdańsk 2010.
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że Polska nadal jest krajem, w którym niedorozwój infrastruktury transportu
stanowi jedną z istotnych barier rozwoju społeczno-gospodarczego17. Stosowane w okresie przedakcesyjnym tradycyjne modele finansowania programów
oraz projektów infrastruktury drogowej i kolejowej okazały się mało efektywne
i skuteczne. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportowej oraz poszukiwania nowych innowacyjnych instrumentów po przystąpieniu Polski do UE były badane m.in. w pracach: A. G. Grzelakowskiego,
J. Burnewicza, M. Bąk, K. Brzozowskiej18. Ponadto, nurtami badań, które się
intensywnie rozwijały po akcesji Polski do UE – w okresie wzmożonych inwestycji w rozwój infrastruktury kolejowej – były efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie oraz ich wpływ na konkurencyjność regionów19.
Nowym wyzwaniem badawczym, które pojawiło się w warunkach rozwijającej się gospodarki cyfrowej, jest transformacja cyfrowa kolei wymagająca
wdrożenia nowych modeli biznesowych (rysunek 1). W gospodarce cyfrowej
usługi (w tym usługi przewozowe) mogą być przedmiotem obrotu organizowanego przez operatorów wirtualnych platform20, co spowoduje, że przewoźnicy
stracą możliwość kształtowania relacji z użytkownikami transportu.

17 M. Kotowska-Jelonek, Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki, Monografie nr 11, Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Radom
1994; Rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Wyd. UG, Gdańsk 1999,
2002; K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wyd. UG, Gdańsk 2008,
2011. Skutki społeczne niedoinwestowania infrastruktury kolejowej oraz zamykania nierentownych linii pasażerskich przedstawione są szczegółowo w pracy: Z. Taylor, Rozwój
i regres sieci kolejowych w Polsce, PAN, Warszawa 2007.
18 Zob. Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, red. A. S. Grzelakowski, Gdynia
2005; M. Bąk, J. Burnewicz, Innowacyjne finansowanie transportu, „Problemy Ekonomiki
Transportu” 2004, nr 2; K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez
kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2010.
19 M. Wolański, Dotychczasowe wyniki ewaluacji inwestycji unijnych w sektorze kolejnictwa, „Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 14, s. 50–57; P. Kozubek, Efektywność
inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena, „Monografie, studia, rozprawy” nr M34, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012; Infrastruktura transportu.
Współczesne wyzwania rozwojowe, red. A. S. Grzelakowski, M. Matczak, Gdańsk 2015; Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, red. B. Pawłowska,
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
20 W. Paprocki, Role of Virtual Platform Operators in Transforming Consumer Goods Market, “JMFS” 2017, Vol. 11, No. 27, s. 31–35, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/
Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Documents/Wojciech%20Paprocki_27.pdf, dostęp 15.01.2018.
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Rysunek 1. Ekonomika transportu kolejowego w systemie nauk ekonomicznych oraz nauk
o zarządzaniu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie A. S. Grzelakowski, Ekonomika transportu jako dziedzina
badań transportu oraz jego relacji z otoczeniem, w: Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 435, „Ekonomiczne Problemy Usług”
nr 3, Szczecin 2006, s. 61.

22.4. Wkład Katedry Transportu SGH w rozwój ekonomiki
transportu kolejowego w latach 1993–2018
W ostatnich 25 latach działalności Katedry Transportu można wyróżnić
trzy główne nurty badań związanych z rozwojem dyscypliny ekonomiki transportu kolejowego (załącznik 1):
1) rola kolei w krajowym systemie transportowym i gospodarczym,
2) demonopolizacja, deregulacja i liberalizacja rynku kolejowego,
3) finansowanie rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym kształtowanie stawek dostępu.
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W ramach pierwszego obszaru badań zespół katedry w latach 2006–2008
zrealizował grant KBN pt. „Transport kolejowy we współczesnych systemach
gospodarczych” i dokonał szczegółowej analizy funkcjonowania transportu
kolejowego w Polsce, W. Brytanii, USA, Japonii, Niemczech i Rosji, analizując
zarówno potencjał gospodarczy, tradycje historyczne i preferencje mieszkańców, jak również porównując modele organizacyjne w transporcie kolejowym
przyjęte przez wybrane kraje, a także osiągnięte w rezultacie reform wyniki21.
Przedstawione zostały perspektywy rozwoju transportu kolejowego oraz zdefiniowano cechy świadczące o nowoczesności kolei w Europie i jej roli dla
rozwoju gospodarki w XXI wieku. Akcesja Polski do UE 1 maja 2004 r. miała
ogromny wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego jako elementu
systemu transportowego Polski, co zostało przeanalizowane w ramach badań
statutowych KZiF w 2014 r., których rezultatem jest monografia naukowa22.
Kolejny znaczący nurt badań dotyczył analizy procesów demonopolizacji,
deregulacji, liberalizacji i konsolidacji w transporcie kolejowym, zachodzących
w Polsce w okresie transformacji systemowej, jak i na całym świecie pod wpływem procesów globalizacji, integracji, deregulacji krajowych i międzynarodowych rynków usług transportowych23. Przykładem podjętych prac badawczych
jest zrealizowany w latach 2002–2004 grant KBN, w wyniku którego powstała
monografia naukowa wielu autorów24. Współczesne dylematy badawcze nie
mogą być również rozpatrywane bez uwzględnienia wpływu implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne
na rynku usług kolejowych. Dyrektywa 91/440/EWG zapoczątkowała proces
rozdzielenia organizacyjnego i ekonomicznego świadczenia usług kolejowych
od zarządzania infrastrukturą, co miało m.in. pozwolić na zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu przewoźników do infrastruktury kolejowej oraz
umożliwić określenie wysokości kosztów eksploatacji linii kolejowych. W praktyce, jak wykazały badania statutowe przeprowadzone w latach 2012–2013
21 Zob. W. Paprocki, J. Pieriegud, Restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych jako wyzwanie dla teorii ekonomiki transportu, w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
s. 379–391.
22 System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/ System_transportowy_Polski_Pieriegud.pdf, dostęp 15.01.2018.
23 Liberalizacja i deregulacja transportu w UE. Oczekiwania i doświadczenia, red. B. Liberadzki, ILiM, Poznań 2007.
24 Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, red. W. Paprocki, J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
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przez zespół Katedry Transportu SGH, dotychczasowe regulacje nie przyniosły zamierzonych efektów, a wyniki badań dotyczących wpływu modelu organizacyjnego na efektywność transportu kolejowego nie są jednoznaczne25.
W latach 2013–2015 ten nurt badań został poszerzony o cele, zakres i metody
działalności regulatorów w transporcie kolejowym i wykształcenie się pojęcia
wielopoziomowej regulacji (multi-level regulation). Głównym wyzwaniem dla
władz publicznych w UE w następnych dekadach będzie zharmonizowanie
celów działania regulatorów funkcjonujących na poszczególnych szczeblach
władzy publicznej26.
Trzeci wiodący nurt badawczy dotyczył finansowania rozwoju infrastruktury
kolejowej. W zrealizowanych pracach badawczych, ekspertyzach i publikacjach
przedstawiane były uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej, szczególnie kolejowej, w Europie i Polsce27, analizowane wielkości i źródła finansowania infrastruktury kolejowej, wysokość stawek za dostęp do infrastruktury
kolejowej oraz zmiany w mechanizmach finansowania i zasad kalkulacji stawek dostępu, przeprowadzane analizy porównawcze metod finansowania i programowania rozwoju infrastruktury kolejowej w wybranych krajach, a także
badane czynniki, które determinują skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój infrastruktury kolejowej28.
Najnowszym nurtem badań, podjętym w ostatnich latach, jest transformacja cyfrowa kolei. Rewolucja informacyjna i uberyzacja gospodarki uznawane
są za szczególne wyzwania współczesnej polityki transportowej i ekonomiki
transportu z perspektywy rozwoju i funkcjonowania systemów transportowych w XXI wieku29. W ramach badania statutowego zrealizowanego w 2016 r.
wskazane zostały kierunki zmian w transporcie kolejowym w gospodarce
Por. B. Liberadzki, Regulacje i ich skuteczność, w: Wpływ implementacji regulacji
w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług, red. E. Marciszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 15; W. Paprocki, Modele europejskiego systemu transportu kolejowego, w: ibidem, s. 27–40; J. Pieriegud, Zmiany strukturalne
na rynku usług kolejowych w Europie na przykładzie Polski i Niemiec, w: ibidem, s. 41–92.
26 J. Pieriegud, Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 1 (4), s. 69–89, https://ikar.wz.uw.edu.pl/
numery/24/pdf/69.pdf, dostęp 15.01.2018.
27 W. Paprocki, J. Pieriegud, Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce, w: Polska w Unii
Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2005, s. 444–457.
28 J. Pieriegud, Analiza barier w wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury
kolejowej w Polsce, w: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, red. J. P. Gieorgica,
Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne EUROPA, Warszawa 2014, s. 203–217.
29 Por. Współczesna polityka transportowa, red. Wł. Rydzkowski, PWE, Warszawa 2017,
s. 21; W. Paprocki, Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu,
25
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cyfrowej, które mają pozwolić na redukcję kosztów działalności operacyjnej
przedsiębiorstw kolejowych, a jednocześnie tworzenie nowej wartości usług
dla wielu uczestników procesu przewozowego, przyczyniając się w przyszłości
do wdrożenia nowych koncepcji mobilności30. Wyniki badania zostały wykorzystane w raporcie badawczym przygotowanym w ramach współpracy między sektorem nauki i biznesem31.

22.5. Podsumowanie
Wkład Katedry Transportu Kolegium Zarządzani i Finansów w rozwój dyscypliny ekonomiki transportu kolejowego na przestrzeni ostatnich 25 lat należy
ocenić jako znaczący. Przyczyniły się do tego szczególnie prace B. Liberadzkiego,
W. Paprockiego, J. Pieriegud, M. Wolańskiego, którzy podejmowali wyzwania
badawcze aktualne na całym świecie, jak również uwzględniające dylematy
specyficzne dla Polski, próbując odpowiedzieć m.in. na pytania:
• jak się zmienia rola kolei w systemach transportowych i gospodarczych,
• jaki model organizacyjny może zapewnić efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw kolejowych,
• jaka powinna być rola państwa w rozwoju i finansowaniu infrastruktury
transportu kolejowego,
• jak kształtować opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej,
• jaki jest wpływ implementacji regulacji na rynek przewozów kolejowych,
• w jakim kierunku powinny się zmieniać usługi kolejowe w dobie cyfryzacji?
W latach 1993–2018 pracownicy Katedry Transportu brali udział w realizacji pięciu grantów badawczych oraz 14 tematach badań statutowych i własnych KZiF SGH, w których poruszane były zagadnienia związane z rozwojem
transportu kolejowego. Wyniki badań były prezentowane podczas konferencji
krajowych, w tym sympozjów naukowych KZiF, międzynarodowych konferencji
w: Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego, „Problemy Transportu i Logistyki”
2016, nr 2 (34), s. 43–44, http://www.wzieu.pl/zn/PTIL34/PTIL34.pdf, dostęp 15.01.2018.
30 J. Pieriegud, Cyfrowa transformacja usług kolejowych – nowe rozwiązania i wyzwania,
w: Ekonomika transportu usług. Kierunki współczesnych badań, red. B. Pawłowska, E. Adamowicz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka”
2017, nr 64, s. 273–284, http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2355, dostęp
15.01.2018.
31 J. Pieriegud, Transformacja cyfrowa kolei, SGH, Siemens, Fundacja Pro Kolej, Warszawa 2017, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTr/katedra/sklad/Documents/
Raport_Transformacja_cyfrowa_kolei_2017_final.pdf, dostęp 15.01.2018.
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Euro-Trans, której Katedra jest współorganizatorem, a także za granicą, m.in.
podczas: Florence Rail Forum (2013), organizowanej przez Florence School
of Regulation/European University Institute, Theoretical and Practical Issues
in Transport (Pardubice 2010), 4th Research Seminar on Railway Policy (Karlsruhe 2016), Smart Rail & Metro Eurasia (Stambuł 2016). Opublikowanych
zostało około 40 prac oraz przygotowanych 10 ekspertyz na rzecz podmiotów
i instytucji funkcjonujących na rynku kolejowym.
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Madeyski M., Lissowska E., Morawski W., Transport. Rozwój i integracja. Wyd. WKŁ,
Warszawa 1975.
McDermott E. R., Railways, Methuen & Co, London 1904 (The Cornell University
Library), reprint 2010.
Measuring the Marginal Social Cost of Transport, red. Ch. Nash, B. Matthews,
“Research in Transportation Economics” 2005, Vol. 14.
Mężyk A., Uwarunkowania i efekty rozwoju reformy kolei, Monografia nr 159, Wyd.
Politechniki Radomskiej, Radom 2011.

22. Ekonomika transportu kolejowego – ewolucja kierunków badań

337
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Załącznik 1. Prace badawcze w zakresie ekonomiki transportu
kolejowego zrealizowane w Katedrze Transportu
KZiF SGH
Obszar badań

Projekty badawcze*

Publikacje

Kolej w krajowym
systemie
transportowym
i gospodarczym

• 2003–2005: Projekt
szybkich połączeń
kolejowych w warunkach
polskich jako element
europejskiego kolejowego
systemu transportowego.
Projekt badawczy KBN Nr 5
T12C 035 24. Kierownik
badania: M. Sitarz.
Współautorzy: W. Paprocki,
J. Pieriegud.
• 2004: Transport
kolejowy na rynku
przewozów towarowych
w Europie i krajach WNP.
Badanie własne KZiF
nr 04/E/0040/04. Kierownik
badania: J. Pieriegud.
• 2006–2008: Transport
kolejowy we współczesnych
systemach gospodarczych.
Projekt badawczy KBN
N509 012 31/0886.
Kierownik badania:
W. Paprocki. Współautor:
J. Pieriegud.
• 2014: Zmiany w systemie
transportowym Polski
– 10 lat po akcesji do
UE. Badania statutowe
nr KZiF/S/19/14. Kierownik
badania: J. Pieriegud.

• W. Paprocki, Rola transportu kolejowego we
współczesnej polskiej gospodarce, w: TRAKO,
Konferencja Kolej–Integracja–Europa,
Międzynarodowe Targi Gdańskie, Gdańsk,
16 października 2003 r., s. 21–24.
• W. Paprocki, Miejsce kolei w tworzeniu
Produktu Krajowego Brutto, w: Renesans
Kolei Kluczem Zrównoważonego Rozwoju,
Konferencja Międzynarodowa, Warszawa,
11 września 2003 r., s. 34–38.
• J. Pieriegud, Место и роль
железнодорожного транспорта на рынке
грузовых перевозок в Европе и странах
СНГ, „Бюллетень ОСЖД” 2004, nr 3,
s. 34–41.
• J. Pieriegud, Perspektywy wzrostu roli
transportu kolejowego w przewozach
towarowych w Europie, „Rynek Kolejowy”
2004, nr 6, s. 36–40.
• J. Pieriegud, Rynek przewozów kolejowych
w Rosji, „Transport Szynowy” 2008, nr 2,
71–79.
• J. Pieriegud, Kierunki zmian w wielkości
i strukturze popytu na przewozy towarowe
w rozszerzonej Unii Europejskiej,
w: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument
a wyzwania europejskie, red. J. Nowakowski,
A. Skowronek-Mielczarek, Kolegium
Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa
2004, s. 173–179.
• J. Pieriegud, Transport kolejowy, w: System
transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej,
red. J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, s. 35–58.

Demonopolizacja, • 2002–2004: Wpływ
• W. Paprocki, Pożądane kierunki zmian
deregulacja
procesów demonopolizacji
w transporcie kolejowym w Polsce,
i liberalizacja
i konsolidacji w transporcie
w: Problemy Zarządzania Transportem,
rynku kolejowego
na sprawność i efektywność
„Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK
jego funkcjonowania.
w Krakowie” 1993, z. 28, s. 117–125.
Restrukturyzacja
Projekt badawczy KBN nr 5 • W. Paprocki, Perspektywa przełomowych
przedsiębiorstw
T12C 066 22. Kierownik
przemian w polskim transporcie kolejowym,
kolejowych
badania: W. Paprocki.
„Przegląd Komunikacyjny” 1994, nr 1–2,
Współautorzy: I. Bergel,
s. 8–12.
Regulatorzy
B. Liberadzki, J. Pieriegud.
• W. Paprocki, Perspektywy otwarcia rynku
w transporcie
usług kolejowych, „Przegląd Komunikacyjny”
kolejowym
1997, nr 6, s. 1–4.
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Projekty badawcze*

Publikacje

• 2004: Scenariusze
liberalizacji polskiego
rynku towarowych
przewozów kolejowych.
Badania własne KZiF
nr 04/E/0028/01. Kierownik
badania: W. Paprocki.
Współautor: J. Pieriegud.
• 2005: Procesy liberalizacji
europejskiego rynku
transportowego
po 1990 roku
– doświadczenia i wnioski.
Badanie własne KZiF
nr 04/E/0015/05. Kierownik
badania: B. Liberadzki.
Współautorzy: W. Paprocki,
J. Pieriegud.
• 2012: Wpływ implementacji
regulacji w europejskim
systemie transportowym
na zmiany strukturalne
na rynku usług.
Badanie statutowe KZiF
nr 04/S/0023/12. Kierownik
badania: E. Marciszewska.
Współautorzy: W. Paprocki,
J. Pieriegud.
• 2013: Regulatorzy rynków
transportowych – podejście
normatywne i pozytywne.
Badanie statutowe
nr KZiF/S/34/13. Kierownik
badania: J. Pieriegud.
Współautorzy: W. Paprocki,
M. Wolański, I. Bergel.

• W. Paprocki, Uwagi o przemianach
w paneuropejskim systemie towarowego
transportu kolejowego, „Rynek Kolejowy”
2001, nr 12, s. 7–12.
• W. Paprocki, Otwarcie rynku usług
kolejowych CARGO – perspektywy
zmian w Polsce do 2010 r., „Przegląd
Komunikacyjny” 2002, nr 9, s. 12–16.
• W. Paprocki, Znaczenie oferty prywatnych
przedsiębiorstw kolejowych CARGO
na europejskim rynku transportowych,
w: Warunki funkcjonowania polskich
przewoźników na międzynarodowym rynku
usług transportowych, Konferencja Naukowa
TRANSLOG 2002, Szczecin, 18–19 września
2002, s. 197–202.
• W. Paprocki, Nowoczesne przedsiębiorstwo
kolejowe Cargo, Warszawa 2003.
• W. Paprocki, Przydatność deregulacji jako
instrumentu podnoszenia konkurencyjności,
w: Liberalizacja i deregulacja transportu w UE,
Materiały konferencji TRANSLOG 2006,
Warszawa–Szczecin, 21–22 września 2006 r.
• W. Paprocki, J. Pieriegud, Państwowy
zarządca infrastruktury kolejowej – cele
działalności i metody zarządzania,
w: W stronę teorii i praktyki zarządzania,
red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Kolegium
Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2006, s. 99–108.
• I. Bergel, Liberalizacja i deregulacja
a obowiązek świadczenia usługi publicznej
w autobusowym i kolejowym transporcie
pasażerskim, „Transport i Komunikacja” 2007,
nr 1.
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23. Programy akceleracyjne jako instrument
aktywizowania przyszłych globalistów
– model akceleracji 4×C

23.1. Wprowadzenie
Klasyczny model internacjonalizacji Uppsala1 opiera się na reaktywnej
perspektywie uczenia się przedsiębiorstwa na podstawie własnych działań.
Uczenie się ma polegać na pozyskiwaniu dodatkowej wiedzy o już zidentyfikowanych i znanych rozwiązaniach. Proces nabywania wiedzy zachodzi przy
tym w dwóch różnych wymiarach. Pierwszy dotyczy zwiększania efektywności dotychczasowej działalności, drugi – wzrostu świadomości przedsiębiorstwa o alternatywnych sposobach działania. Ten pierwszy jest więc reaktywny
i dotyczy teraźniejszości. Drugi wymiar ma charakter proaktywny i opiera
się na pozyskiwaniu wiedzy o możliwościach podejmowania działań w przyszłości. Pozyskiwanie wiedzy z dotychczasowej działalności nakierowane jest
na doskonalenie posiadanych kompetencji, podczas gdy poszerzanie wiedzy
o dostępnych alternatywach koncentruje się na odkrywaniu nowych rozwiązań.
Uzupełnienie modelu Uppsala o ten ostatni wymiar zwiększa liczbę możliwych
sposobów internacjonalizacji przedsiębiorstwa, czyniąc jednak cały proces
mniej przewidywalnym. Tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo zmian
stopnia i form zaangażowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
Zwiększenie liczby dostępnych wariantów w działalności przedsiębiorstwa
może przyspieszyć cały proces jego internacjonalizacji. Pojawiają się bowiem
Szerzej w J. Johanson, J. Vahlne, The Mechanism of Internationalisation, “International Marketing Review” 2007, No. 7, s. 23–32.
1
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nowe możliwości działania na rynkach międzynarodowych, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o wejściu na rynki innych krajów
w czasie krótszym, niż wynikałoby to z tradycyjnego modelu ewolucyjnego.
Dla rozpoczynającego międzynarodową ekspansję przedsiębiorstwa jednym
ze sposobów przyspieszania internacjonalizacji jest pozyskanie wiedzy od osób
z doświadczeniem w działalności zagranicznej, takich jak zagraniczni mentorzy i eksperci, znający dany rynek wejścia oraz branżę działalności przedsiębiorstwa. Model Uppsala nie precyzuje jednak ich roli w procesie uczenia się
całej organizacji. Wiedza o rynkach zagranicznych oraz doświadczenie w działalności na nich mogą być bowiem przejmowane od innych przedsiębiorstw
nie tylko poprzez wykup podmiotów zagranicznych bądź związki kooperacyjne
z nimi, ale także poprzez mentoring stanowiący nieodłączny element programów akceleracyjnych.
Współczesna gospodarka dostarcza coraz więcej dowodów na to, że umiędzynarodowienie przedsiębiorstw może odbiegać od scenariuszy zakładanych
w ewolucyjnych modelach internacjonalizacji. Rynkowe obserwacje wskazują
na rosnącą liczbę przedsiębiorstw internacjonalizujących swoją działalność
w sposób odmienny, niż wynikałoby to z tradycyjnego, „fazowego” procesu.
Postęp technologiczny, poparty szerszą wiedzą o rynkach zagranicznych, wreszcie dostęp do nowoczesnych instrumentów aktywizowania internacjonalizacji
umożliwiają zarządom tych przedsiębiorstw traktowanie całego rynku światowego jako docelowego. Fizyczny dystans do zagranicznych rynków docelowych przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań wspieranych
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, ulega znaczącemu zmniejszeniu, a w niektórych wypadkach wręcz całkowitej redukcji.
Celem opracowania jest stworzenie teoretycznych podstaw kształtowania
skierowanych do rodzących się globalistów programów akceleracyjnych oraz
wykazanie, że projekt systemowy „Polski Most Krzemowy” spełnia wymogi stawiane tego rodzaju programom. W związku z tym, że zjawisko tzw. urodzonych
globalistów odgrywa coraz większe znaczenie w procesach internacjonalizacji, a jednym ze sposobów aktywizowania zagranicznej ekspansji tego rodzaju
firm są programy akceleracyjne, w artykule przeprowadzona została analiza
literatury światowej poświęconej fenomenowi rodzących się firm globalnych.
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23.2. „Urodzeni globaliści” i inne nieewolucyjne koncepcje
internacjonalizacji
Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają internacjonalizację działalności od
chwili powstania bądź w krótkim czasie nazywa się „urodzonymi globalistami”
(born globals)2. Należy podkreślić, że w większości wypadków chodzi o przemieszczanie produktów, rzadziej procesów wytwórczych, do dużej liczby krajów
jednocześnie bądź w krótkim okresie. Zakłada się więc, że w relatywnie krótkim
czasie od swojego powstania3 przedsiębiorstwo będzie realizowało znaczącą
część utargów (zysków) ze sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych.
„Urodzeni globaliści” określani są także jako4:
• początkujące przedsiębiorstwa międzynarodowe (infant multinationals),
• rozpoczynające działalność przedsiębiorstwa wysokich technologii (high-tech start-ups),
• nowe międzynarodowe przedsięwzięcia wysokiego ryzyka (international
new ventures).
W sposób uproszczony fenomen „urodzonych globalistów” może być tłumaczony zmianami otoczenia przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim coraz
większą specjalizacją firm oraz wzrastającą liczbą nisz rynkowych o zasięgu
globalnym. Krajowy popyt dla przedsiębiorstwa chcącego działać w jednej,
nierozległej niszy może się okazać niewystarczający w porównaniu do planowanych bądź już poniesionych nakładów5.
Ważnym uwarunkowaniem dla przedsiębiorstw zamierzających działać
na rynkach międzynarodowych są umiejętności komunikowania się, rozumienia
i wreszcie działania w obcych systemach kulturowych. Bez wątpienia czynnik
ludzki staje się jednym z głównych uwarunkowań koncepcji „urodzonych globalistów”6. W szczególności chodzi o nabyte już doświadczenie oraz posiadane
kompetencje. W wielu wypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której firma
2 D. Deo Sharma, A. Blomstermo, The Internationalization Process of Born Globals:
A Network View, “International Business Review” 2003, No. 12, s. 739.
3 W badaniach zjawiska „urodzonych globalistów” najczęściej przyjmuje się okres internacjonalizacji działalności od roku do trzech lat od chwili powstania przedsiębiorstwa.
4 J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2012, s. 541–542.
5 S. Chetty, C. Campbell-Hunt, A Strategic Approach to Internationalization: A Traditional
Versus a „Born-Global” Approach, “Journal of International Marketing” 2004, No. 1, s. 66.
6 O. Moen, P. Servais, Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of
Small and Medium-sized Enterprises, “Journal of International Marketing” 2002, No. 3, s. 68.
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niejako nabywa wiedzę niezbędną do globalnej ekspansji poprzez mentoring
i inne tego typu usługi świadczone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem
w międzynarodowej działalności w tej samej branży, co rodzący się globalista.
W takiej sytuacji stopień niepewności oraz ryzyko związane z podejmowaniem
decyzji o międzynarodowej ekspansji znacząco maleją.
Choć celem opracowania nie jest analizowanie dorobku naukowego w obszarze teorii internacjonalizacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że na krytycznym
podejściu do modelu ewolucyjnego zbudowane zostały także inne współczesne
koncepcje internacjonalizacji. Według koncepcji internacjonalizacji o charakterze niekonwencjonalnym przedsiębiorstwa dokonujące ekspansji na rynki
zagraniczne często omijają niektóre etapy procesu umiędzynarodowienia opisane w klasycznym modelu Uppsala7. Zjawisko „przeskakiwania” pewnych
etapów internacjonalizacji (leapfrogging) może przejawiać się preferowaniem
przez firmy wchodzenia na odległe geograficznie rynki. Wcześniejsze wejścia
na takie rynki należy jednak traktować jak rezultat doświadczenia nabytego
w przeszłości przez firmę bądź menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie
operacjami międzynarodowymi8. Niekonwencjonalny przebieg internacjonalizacji może więc wynikać z podobnych przyczyn, jakie powodują, że obok „globalistów po latach”, czyli przedsiębiorstw internacjonalizujących działalność
w sposób etapowy, pojawiają się przeskakujący kilka faz umiędzynarodowienia „urodzeni globaliści”.
Podczas kiedy klasyczny model internacjonalizacji kładzie główny nacisk
na zmiany zachodzące w procesie ekspansji na rynki międzynarodowe w samej
firmie (poszerzanie wiedzy, nabywanie doświadczenia, zwiększanie zaangażowania zasobów za granicą), podejście sieciowe eksponuje relacje łączące
internacjonalizującą się firmę z otoczeniem. Przedsiębiorstwo staje się elementem szerszego systemu, w którym funkcjonuje wiele wzajemnie na siebie
wpływających podmiotów. Przebieg umiędzynarodowienia firmy uzależniony
jest od relacji łączących ją z różnymi podmiotami na rynku, którymi – obok
klientów i konkurentów – mogą być: rząd i należące do niego agencje wspierania działalności gospodarczej, instytucje i środowiska finansowo-inwestycyjne,
jak również inne firmy, świadczące usługi o charakterze akceleracyjnym oraz

7 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 73–74.
8 Szerzej na ten temat w L. S. Welsh, R. Luostarinen, Internationalization: Evolution of
a Concept, “Journal of General Management” 1988, No. 2, USA.
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mentoringowym9. Głównym jednak przedmiotem zainteresowania w podejściu sieciowym są stosunki pomiędzy sprzedawcami i nabywcami10, choć
samo pojęcie „sieci” rozumiane jest w sposób szerszy i obejmuje więzi pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu. Internacjonalizacja firmy uzależniona
jest od charakteru jej powiązań zarówno na rynku macierzystym, jak i będącym celem wejścia rynku zagranicznym. Stopień internacjonalizacji firmy ma
wynikać z pozycji, jaką zajmuje ona w międzynarodowych sieciach, w tym od
siły tej pozycji oraz sposobu integracji sieci na rynkach zagranicznych11. Natomiast sieć, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, może być bardziej lub mniej
zinternacjonalizowana12. Można więc postawić tezę, że im mniejszy jest stopień umiędzynarodowienia sieci, w której funkcjonują przedsiębiorstwa, tym
większe znaczenie odgrywać będą w ich ekspansji zagranicznej różne formy
wsparcia zewnętrznego, w tym m.in. programy akceleracyjne.
Podejście sieciowe nie ma jednak charakteru przeciwstawnego do stawiającego na proces samodzielnego uczenia się firmy i nabywania doświadczenia
międzynarodowego klasycznego modelu ewolucyjnego, eksponując konieczność stopniowego rozwijania wiedzy o rynku i potrzebę uczenia się. Podstawowa różnica polega na tym, że w modelu sieciowym internacjonalizująca
swoją działalność firma nie musi tego robić na podstawie doświadczeń własnych, ale także tych pozyskanych od innych uczestników sieci – w analizowanym przypadku mentorów.
Na skutek przyjęcia podejścia sieciowego idea uppsalska ewoluowała w kierunku założeń organizacji uczącej się o charakterze kooperacyjnym, to jest takiej,
która rozwija się przez nabywanie umiejętności współpracy z innymi aktorami
rynku13. Mając na względzie postęp w nauce o internacjonalizacji poczyniony
od momentu powstania modelu Uppsala w 1977 r., jego twórcy po 32 latach
zdecydowali się na uzupełnienie klasycznego modelu ewolucyjnego o elementy
podejścia sieciowego14. Nowa koncepcja, nazywana dla odróżnienia od oryginalnej

B. Axelsson, G. Easton, Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London, New York 1992.
10 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji…, op.cit., s. 77.
11 J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy…, op.cit., s. 175.
12 M. Jarosiński, Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2013, s. 60.
13 Z. Patorska-Wysocka, Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw,
Difin, Warszawa 2012, s. 105.
14 J. Johanson, J. E. Vahlne, The Uppsala Internationalization Process Model Revisited:
From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, “Journal of International Business
Studies” 2009, No. 40, s. 1411–1431.
9
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wersji modelem 2009, wzbogacona została o elementy budowania zaufania oraz
kreowania wiedzy – ten ostatni nawiązujący do faktu, że nowa wiedza rozwijana
jest w ramach różnego rodzaju partnerstw. Szanse rynkowe w otoczeniu międzynarodowym stają się – zdaniem autorów – coraz mniej zależne od specyfiki
danego rynku zagranicznego, a coraz bardziej uzależnione są od specyfiki partnerstw zawieranych na tym rynku oraz charakterystyki funkcjonującej w jego
ramach sieci. Adaptowany do podejścia sieciowego model zakłada, że przedsiębiorstwo jest zakorzenione w aktywnej sieci skupiającej wzajemnie zależne
podmioty15. Szczególnym przypadkiem ułatwiania dostępu do sieci i rozwijania
związków sieciowych są programy akceleracyjne.

23.3. R
 ola instytucji akceleracyjnych na rynku amerykańskim
– propozycja modelu 4×C
Strategiczne znaczenie w procesach aktywizowania na rynku amerykańskim młodych firm technologicznych ma sieć inkubatorów oraz akceleratorów16, które przyspieszają selekcję nowych pomysłów, komercjalizację oraz
tworzenie nowych firm. Przeprowadzone przez autora, w ramach przewodnictwa w Grupie Roboczej Radców Handlowych UE, badania wskazują, że partnerstwa krajów członkowskich UE z inkubatorami i akceleratorami w Dolinie
Krzemowej są rekomendowaną formą wspierania europejskich innowacyjnych
start-upów i ich komercjalizacji zarówno w USA, jak i na skalę globalną17.
W tym celu dokonana została analiza czołowych amerykańskich instytucji
tego typu, uwzględniająca m.in. liczbę firm, które wzięły już udział w oferowanych przez te podmioty programach akceleracyjnych, kwestię organizowania
tzw. Demo Days/Pitching Sessions, czyli cyklicznie odbywających się prezentacji
K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 111.
16 Dla celów niniejszego opracowania przyjmuje się, że inkubacja dotyczy okresu tworzenia firmy (tzw. start-up) lub pomysłu biznesowego (tworzenie samej technologii może
odbywać się jeszcze wcześniej, czyli w fazie pre-inkubacyjnej) oraz najczęściej także pierwszej fazy wprowadzania nowego rozwiązania na rynek, czyli początku jego komercjalizacji. Natomiast akceleracja rozumiana jest jako wspieranie rynkowej ekspansji zinkubowanych rozwiązań/firm, czyli tych już skomercjalizowanych/obecnych na rynku macierzystym,
poprzez działania o charakterze konsultingowo-mentoringowym, w tym wypadku na terenie USA, a poprzez powiązania w Dolinie Krzemowej, także na rynku globalnym.
17 Szerzej na ten temat w P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej, PWE, Warszawa
2014, s. 146–151.
15
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uczestniczących w tych programach firm dla potencjalnych inwestorów (aniołów biznesu, funduszy typu venture, przedstawicieli banków inwestycyjnych),
sformalizowane formy współpracy z uczelniami wyższymi czy też możliwość
wynajęcia dedykowanej powierzchni biurowej (tabela 1).

Rok założenia

Liczba firm, które wzięły
udział w programie

Czas trwania programu
akceleracyjnego

Możliwość wynajęcia
powierzchni biurowej

Demo Day/Pitching
Session

Tabela 1. Analiza porównawcza czołowych amerykańskich instytucji akceleracyjnych

Współpraca
z uczelniami
wyższymi

San
Francisco

2010

48

3
miesiące

Tak

Tak

Brak

Filadelfia,
Nowy Jork,
Izrael

2008

64

3
miesiące

Tak

Tak

Brak

Excelerate Labs/1871
http://exceleratelabs.
com/

Chicago

2010/
2012

30+

3
miesiące

Tak

Tak

Northwestern,
University of
Chicago, DePaul
University

I/O Ventures
http://www.ventures.io/

San
Francisco

2010

N/A

3
miesiące

Tak

Tak

Brak

Kicklabs
http://www.kicklabs.
com/

San
Francisco

2010

N/A

3–6
miesięcy

Tak

N/A

Brak

Launchpad LA
http://launchpad.la/

Los Angeles

2009

33

4
miesiące

Tak

N/A

Brak

Plug & Play
http://www.
plugandplaytechcenter.
com/

Sunnyvaley,
Kalifornia

2006

300+

3
miesiące

Tak

Tak

Babson, Cornell,
MIT, Stanford,
Carnegie
Mellon, Indiana
University

RocketSpace
http://www.rocketspace.com/

San
Francisco

2011

N/A

1–3
miesiące

Tak

Brak

San Jose State
University (via
US Mac)

TechNexus
http://www.technexus.
com/

Chicago

2007

170+

2
miesiące

Tak

Brak

Brak

TechStars
http://www.techstars.
com/

Boulder,
Boston,
Nowy Jork,
Seattle,
San Antonio

2007

126

3
miesiące

Tak

Tak

Brak

Nazwa oraz adres www
instytucji wsparcia

AngelPad
http://angelpad.org/
DreamIt Ventures
http://dreamitventures.
com

Lokalizacja
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Współpraca
z uczelniami
wyższymi

Tech Wildcatters
http://techwildcatters.
com/

Dallas

2010

26

3
miesiące

Tak

Tak

Brak

U. S. Market Access
Center
http://www.
usmarketaccess.com/

San Jose, San
Francisco

1995

800+

3
miesiące

Tak

Tak

San Jose State
University

Y Combinator
http://ycombinator.
com/

Mountain
View,
Kalifornia

2005

460

3
miesiące

Brak

Tak

MIT

500 Startups
http://500.co/

Mountain
View,
Kalifornia

2010

225

3–6
miesięcy

Tak

Tak

Nie

Nazwa oraz adres www
instytucji wsparcia

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Geron, Top Startup Incubators and Accelerators, http://
www.forbes.com/sites/tomiogeron; P. Miller, K. Bound, The Startup Factories. The Rise of Accelerator Programmes to Support New Technology Ventures, NESTA, London 2011.

Programy akceleracyjne uznawane są za jeden z podstawowych czynników
sukcesu młodych firm technologicznych na rynkach międzynarodowych18. Akcelerator autor definiuje jako programy wspierające wejście na rynek – w większości wypadków – rodzących się dopiero globalistów z nowymi technologiami,
produktami lub usługami. Jak już wykazano, podejścia akceleracyjnego nie
należy utożsamiać z działalnością inkubacyjną – ta ostatnia zakłada wspieranie
nowych przedsięwzięć biznesowych bądź dopiero rodzących się idei w otoczeniu nierynkowym, w celu ich odpowiedniego przygotowania do późniejszego
wprowadzenia i konkurowania w warunkach gospodarki rynkowej.
Analiza oferowanych przez badane instytucje programów akceleracyjnych
wykazała, że ich cykliczny charakter i przyjęty definitywny okres uczestnictwa
firmy w programie to cechy wyraźnie odróżniające model akceleracyjny od inkubacyjnego. Zadaniem zazwyczaj kilkumiesięcznego programu jest dopracowanie formuły biznesowej i sprawdzenie jej w warunkach rynkowych. Rezultatem
może być sukces biznesowy rozumiany zarówno w kontekście marketingowym
S. Cohen, What Do Accelerator Do? Insights from Incubators and Angels, “Innovations”
2013, Vol. 8, No. 3/4, s. 19–25.
18
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(sprzedaż, zwiększenie udziałów w rynku, realizacja zysku), jak i inwestycyjnym, polegający na pozyskaniu nowych źródeł finansowania niezbędnych do
rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności w skali globalnej. Intensywne przygotowania do konkurencji rynkowej mogą także zakończyć się porażką, rozumianą jako sygnał o konieczności zmiany formuły biznesowej i przesunięcia
zasobów angażowanych w dotychczasową działalność. W ten sposób programy
akceleracyjne pomagają optymalizować poszukiwania przyszłych globalistów
i inwestowane w ich działalność środki.
Kolejną cechą wyróżniającą model akceleracyjny jest uczestnictwo przedsiębiorstw w grupach zwanych kohortami. Ułatwia to proces współpracy
mentorów z firmami, w szczególności w pierwszych fazach programu, zakładających prowadzenie szkoleń w grupach. Ponadto, grupowe uczestnictwo firm
w ramach dedykowanej powierzchni akceleracyjnej zachęca do współpracy
pomiędzy nimi, w szczególności, kiedy dana kohorta bierze udział w programie realizowanym na rynku zagranicznym, czyli z daleka od znanych firmom
sieci krajowych. Kooperacja może prowadzić do powstawania nowych pomysłów i łączenia się uczestników w układy formalne, których rezultatem będzie
powstawanie kolejnych firm od samego początku adresujących swoją ofertę
na rynek globalny, czyli urodzonych globalistów.
Badane akceleratory wyróżnia także konkurencyjny sposób naboru o charakterze otwartym. Najbardziej znane programy, takie jak Y-Combinator,
przyjmują firmy z całego świata, a odsetek ostatecznie przyjętych do akceleratora uczestników wynosi poniżej jednego procenta aplikujących. Za ranking
firm odpowiadają współpracujący z akceleratorami mentorzy, którzy oceniają
przede wszystkim prawdopodobieństwo uzyskania przez uczestnika sukcesu
rynkowego, jak również inne elementy, jak zdolność do wprowadzenia proponowanego rozwiązania biznesowego w skali globalnej (tzw. stopień skalowalności biznesu – czyli powstania firmy będącej przyszłym globalistą) czy też
model zwrotu zainwestowanych w firmę środków finansowych (tzw. monetyzacja). Nieodłącznym elementem programów akceleracyjnych jest mentoring
zakładający stały kontakt ich uczestników ze specjalistami z różnych obszarów funkcjonowania firm od komercjalizacji produktu, poprzez zarządzanie
operacjami międzynarodowymi, marketing globalny, po strategie pozyskiwania inwestorów. Niektóre z przedstawionych w tabeli 1 programów zakładały
kontakt firm z kilkudziesięcioma mentorami w trakcie pierwszego miesiąca
akceleracji. Po tym czasie następuje najczęściej przypisanie firmom kilku współpracujących z nimi mentorów. Jednym z głównych zadań w ramach tej fazy
współpracy jest rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów akcelerujących się
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firm, a w wypadku przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnymi rozwiązaniami także tworzenie nowych rynków.
Autorski model tzw. 4×C przedstawiający podstawowe cechy programów
akceleracyjnych pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Główne cechy programów akceleracyjnych – Model 4×C
Konkurencyjny wybór uczestników
/Competitive admission/
(fazowy charakter: szkolenia otwierające,
obóz technologiczny, zagraniczna część
akceleracyjna - tzw. model lejka)

Wyjazdy w grupach/kohortach
/Cohort batches of startups/
(interakcje pomiędzy uczestnikami,
teamwork)

4xC
programów
akceleracyjnych
Programy o charakterze cyklicznym
/Cyclical programs/
(pobyty na określony czas:
zazwyczaj 3–6 miesięcy)

Rozpoznanie potrzeb i tworzenie nowych
rynków
/Customer development/
(intensywny mentoring,
tzw. Demo Days i sesje "pitchingowe")

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując przeprowadzoną analizę, najbardziej znane programy akceleracyjne mają ustrukturyzowaną formę i opierają się na następujących zasadach:
• wysoce konkurencyjny i otwarty dla globalnych uczestników proces naboru,
• formowanie uczestników w kohorty biorące udział najczęściej w pierwszych
fazach programu, w grupowych zajęciach seminaryjno-warsztatowych,
• programy o charakterze cyklicznym z założonym definitywnym okresem
ich trwania,
• intensywny mentoring m.in. w procesach oceny i szkoleń firm, poszukiwaniu nowych rynków oraz identyfikowaniu potencjalnych inwestorów,
• organizacja tzw. Demo Days, czyli wydarzeń networkingowych przedstawiających firmy innym uczestnikom lokalnych sieci biznesowych oraz
tzw. sesji „pitchingowych”, będących prezentowaniem się przedsiębiorstw
przed potencjalnymi inwestorami i klientami, zazwyczaj w finałowej fazie
programu akceleracyjnego.
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23.4. C
 harakterystyka projektu akceleracyjnego
„Polski Most Krzemowy”
Opracowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt
systemowy „Polski Most Krzemowy”19 zakładał zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez akcelerację starannie wyselekcjonowanych młodych
polskich firm technologicznych, przy wykorzystaniu innowacyjnego ekosystemu
amerykańskiej Doliny Krzemowej. Celami szczegółowymi programu były: zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym (przede wszystkim poprzez identyfikowanie i wspieranie przyszłych
globalistów) oraz ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych,
wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Program skierowany był przede wszystkim do firm mniejszych, ale mających
już jednak doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, o dużym potencjale do szybkiego wzrostu, czyli firm
mających największe szanse na stanie się polskimi urodzonymi globalistami.
Przedstawiony projekt miał charakter pilotażowy. Jego realizacja posłużyła zdobyciu doświadczeń z wdrażania instrumentów promocji międzynarodowej polskich MŚP działających w branżach nowoczesnych technologii.
Doświadczenia zdobyte w fazie pilotażowej programu „Polski Most Krzemowy”
zostaną wykorzystane przy jego kolejnych edycjach (w ramach przygotowywanego programu „Polskie Mosty Technologiczne”), a także przy rozszerzaniu
go na kolejne, wiodące w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, ośrodki
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Środkiem do osiągnięcia wymienionych celów jest przyspieszenie rozwoju
(akceleracja) wyselekcjonowanych przedsiębiorców z branż nowych technologii. Cele te zostały osiągnięte poprzez:
• wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe udzielone wymienionym
firmom, przy wykorzystaniu mentorów z Zatoki San Francisco,
• powiązanie przedsiębiorców z grupy docelowej programu z przedsiębiorcami oraz całą siecią instytucji otoczenia biznesu działających w jednym
z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej.
Projekt zrealizowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów
świadczących usługi szkoleniowe, doradcze oraz mentoringowe w obszarze
Program realizowany w latach 2015–2016 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6. Osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
w Poddziałaniu 6.2.1: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów.
19
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wspierania przedsiębiorczości w wiodących instytucjach akceleracyjnych
działających w Stanach Zjednoczonych w tym, między innymi, w zidentyfikowanych w tabeli 1 instytucjach otoczenia biznesu: US Market Access Center
oraz Rocket Space.
Program – opierający się na wielofazowym procesie szkoleniowo-selekcyjnym firm w Polsce, a następnie promocji najlepszych modeli biznesowych
w polskim biurze akceleracyjnym w San Francisco – zakładał, że w ramach jego
trzech edycji w szkoleniu otwierającym weźmie udział maksymalnie 240 przedsiębiorstw. Następnie, po weryfikacji z udziałem ekspertów z Doliny Krzemowej, łącznie maksymalnie 90 firm wzięło udział w organizowanym w Polsce
pięciodniowym zgrupowaniu technologicznym, tzw. technology bootcamp
(zgrupowania po maksimum 30 firm). Wśród uczestników zgrupowań wyłoniono te przedsiębiorstwa, które – zdaniem amerykańskich mentorów – będą
miały największe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego w USA, a następnie na rynku globalnym. Łącznie 31 najlepszych przedsiębiorstw wzięło udział
w intensywnym programie szkoleniowo-akceleracyjnym w Dolinie Krzemowej, organizowanym przez PARP w ścisłej współpracy z zamiejscowym biurem akceleracyjnym w San Francisco Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Waszyngtonie. Proces wsparcia akceleracyjnego w ramach
programu „Polski Most Krzemowy” przedstawiono na rysunku 2.
Choć ocena stopnia realizacji założeń PMK nie jest celem niniejszego opracowania, komentarza wymaga jednak rola, jaką program ten odegrał w aktywizowaniu rodzących się polskich globalistów. Przede wszystkim projekt umożliwił
wieloaspektowy rozwój 31 przedsiębiorcom, dzięki któremu mogli oni konkurować na arenie międzynarodowej20. Według badań CAWI przeprowadzonych
wśród uczestników ostatniej fazy programu akceleracyjnego: 85 proc. badanych było zdania, że dzięki udziałowi w PMK zdobyło wiedzę i doświadczenie
z zakresu promocji międzynarodowej, natomiast 100 proc. pozytywnie oceniło
współpracę z Biurem Akceleracyjnym WPHI w San Francisco – wykonawcą
programu na terenie Doliny Krzemowej21. Wart nadmienienia jest fakt, że pięciu beneficjentów programu w jego wyniku podpisało kontrakty na rynku amerykańskim i otworzyło swoje biura w USA22.
20 Ewaluacja ex-post projektu pn. Polski Most Krzemowy. Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla
sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”, Raport Końcowy, Agrotec Polska, Warszawa
2015, s. 3.
21 Ibidem, s. 62.
22 A. Bielicka, P. Pietrasieński, S. Banaszkiewicz, Zaistnieć w Dolinie Krzemowej. Dobre
praktyki projektu Polski Most Krzemowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2016, s. 14.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Założenia fazowego programu akceleracyjnego „Polski Most Krzemowy” (PMK)
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23.5. Podsumowanie
W części empirycznej opracowania dokonano analizy czołowych amerykańskich akceleratorów, a na jej podstawie stworzony został model przedstawiający główne cechy programów akceleracyjnych. Jako przykład wielofazowego
projektu akceleracyjnego skierowanego do rodzących się firm technologicznych o zasięgu globalnym zaprezentowany został autorski program akceleracyjny, zaprojektowany i zrealizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zaprezentowana struktura projektu „Polski Most Krzemowy” pozwala
na stwierdzenie jego pełnej zgodności z podstawowymi cechami wiodących
na rynku amerykańskim programów akceleracyjnych. Zgodnie z zaproponowanym modelem 4×C projekt opierał się na: (1‑C) konkurencyjnym wyborze uczestników programu na zasadzie tzw. lejka, od ponad 200 uczestników
na szkoleniach otwierających, po niemal 100 firm zakwalifikowanych na obozy
technologiczne, do 31 z nich ostatecznie wyłonionych do wyjazdu do Doliny
Krzemowej; (2‑C) wyjazdach grupowych, które ostatecznie odbyły się w dwóch
kohortach, co umożliwiło interakcje pomiędzy uczestnikami programów,
a (3‑C) pobyty poszczególnych grup nastąpiły cyklicznie po sobie. Ponadto (4‑C)
wszystkie 31 firm uczestniczyło w wydarzeniach networkingowych (m.in. Demo
Days) oraz sesjach pitchingowych, przy czym o pięciu z nich można mówić
jako o urodzonych globalistach, którzy właściwie rozpoznali rynek i utworzyli
swoje amerykańskie przedstawicielstwa.
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24. Miasto innowacyjne – rola samorządu, biznesu
i mieszkańców

24.1. Wprowadzenie
Zagadnienie innowacyjności jest szeroko analizowane w naukach ekonomicznych. Jest ono także często obecne w ostatnich latach w dokumentach politycznych i strategicznych, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym
czy lokalnym. Innowacyjność ma stanowić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, produktów, a także miast.
Istnieje wiele pozycji literaturowych poświęconych zagadnieniom samej
istoty innowacji, a także jej źródeł i sposobów jej pobudzania. Szczególnie dobrze
zbadanym obszarem jest innowacyjność w przedsiębiorstwach. W niniejszym
tekście poruszone zostało zagadnienie miasta innowacyjnego, jego charakteru
i czynników rozwoju. Głównym pytaniem badawczym jest rola poszczególnych interesariuszy – administracji publicznej, przedsiębiorców oraz samych
mieszkańców i użytkowników w procesie kształtowania miasta innowacyjnego.
Jako materiał badawczy wykorzystano literaturę przedmiotu, w tym dokumenty międzynarodowe oraz dane statystyczne. Podjęto próbę wykazania, że
przyjęte podziały na sektory nie odpowiadają współczesnej rzeczywistości
miast wysoce innowacyjnych, a przyjęte klasyfikacje i podziały zakresu działań i odpowiedzialności zacierają się i zmieniają postać.

24.2. Innowacje – współczesna perspektywa
Innowacje są szerokim i intensywnie analizowanym obszarem badawczym. W popularnej wyszukiwarce tekstów naukowych Google scholar hasło
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„innovation” daje blisko 4 mln wyników1. Jest natomiast znacznie mniej rozpowszechnione jako kategoria badawcza w odniesieniu do miast. Hasło „innovative city” daje niecałe 4 tysiące wyników, a już hasło „smart city” – blisko
50 tysięcy2.
Schumpeterowska definicja innowacji3 jako wprowadzenia na rynek nowego
dobra, wdrożenia nowej metody produkcji, pozyskania nowych źródeł surowców czy dotarcia do nowych rynków nadal jest często przywoływana, mimo
że dziś innowacje mają często zupełnie inny charakter niż w gospodarce opartej w dużej mierze na produkcji przemysłowej. Jednak obserwacja Schumpetera o zmienności jako immanentnym elemencie kapitalizmu4 znajduje dziś
wyraźne potwierdzenie, sama istota postępu jest powszechnie uznawana za
zgodną z ideą „twórczej destrukcji” Schumpetera, a endogeniczna rola technologii zajęła kluczowe miejsce w wielu analizach5.
Istotną podstawą do definiowania i mierzenia innowacji w gospodarce
stał się podręcznik opracowany wspólnie przez OECD, Komisję Europejską
i Eurostat6. On także jednak skoncentrowany jest na poziomie przedsiębiorstwa. Innowacje, które obejmuje, mają charakter technologiczny i procesowy,
z elementami opisów zmian organizacyjnych7. Definicja z Podręcznika Oslo jest
podstawą definicji stosowanej w statystyce GUS, gdzie innowacja to „wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu lub procesu, nowej metody
organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej,
organizacji miejsca pracy lub stosunkach [przedsiębiorstwa] z otoczeniem”.
GUS wskazuje, że innowacje mogą być opracowywane przez inne podmioty,
w szczególności uniwersytety lub ośrodki badań i rozwoju, wdrażane są jednak
przez przedsiębiorstwa. GUS wymienia takie rodzaje innowacji, jak: innowacje

1 https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=innovation&oq=innovati,
3 920 000 wyników, dostęp 12.01.2017.
2 3 880 wyników, https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=%22innovative+city%22&btnG= i 49 100 wyników, https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_
sdt=0%2C5&q=%22smart+city%22&btnG=, dostęp 12.01.2017.
3 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
4 J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995, s. 100.
5 M.in. J. Hagedoorn, Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter Revisited, “Industrial and Corporate Change” 1996, Vol. 5, No. 3, s. 883–896; R. Gilbert, Looking for Mr.
Schumpeter: Where Are We in the Competition--Innovation Debate?, “Innovation Policy and
the Economy” 2006, No. 6, s. 159–215.
6 Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities Proposed
Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, 2005.
7 Ibidem, s. 7.
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marketingowe, procesowe, organizacyjne i produktowe. Wszystkie one odnoszą
się do działania przedsiębiorstw. Statystyka europejska także koncentruje się
na przedsiębiorstwach innowacyjnych. Zgodnie z definicją Eurostatu innowacja
to zastosowanie nowych idei, produktów lub metod, które nie były wcześniej
wykorzystywane. W Community Innovation Survey (CIS) innowacja została
zdefiniowana jako nowy lub znacząco ulepszony produkt (dobro lub usługa)
wprowadzony na rynek albo znacząco ulepszony proces w działaniu przedsiębiorstwa8. Państwa UE różnią się znacząco pod względem innowacyjności
mierzonej udziałem przedsiębiorstw innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw
ogółem, co ilustruje rysunek 1. Polska lokuje się bardzo nisko w tym zestawieniu,
przy czym niżej jest jedynie Rumunia. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw,
ok. 20 proc., jest trzykrotnie niższy niż w wypadku krajów o najwyższym poziomie innowacyjności – Niemiec czy Luksemburga (ok. 65 proc.).
Rysunek 1. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw ogółem
w 2015 r.

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170124–2

Innowacje sprawiają, że dynamika „twórczej destrukcji” wzrosła znacząco w ostatnich latach. Jeżeli porównać średni okres życia przedsiębiorstwa
w latach 20. XX w. i dziś wyniesie on odpowiednio 60 i 15 lat9. Same innowacje
8
9

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Innovation
J. Portes, Capitalism. 50 Ideas You Really Need to Know, Quercus, London 2016.
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kojarzone są często z branżą IT oraz nowymi związanymi z nią narzędziami.
Niewątpliwie postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie dominuje nad innymi
rodzajami innowacji, a innowacje organizacyjne także wykorzystują niejednokrotnie takie narzędzia komunikacji.
Klasyfikacja innowacji może też być oparta nie na tym, na czym one polegają, ale na tym, czemu mają one służyć. Najbardziej wyrazistym przykładem
są „innowacje społeczne”, czyli takie, które mają stymulować rozwój społeczny
oraz poprawę jakości życia społeczeństwa10 czy które są jeszcze lepszymi, nowatorskimi rozwiązaniami odpowiadającymi na potrzeby społeczne11.
Dla potrzeb niniejszego tekstu innowacjami są nazywane wszelkie nowe
rozwiązania, o charakterze nowych produktów, metod działania lub procesów. Mogą one być opracowywane oraz wdrażane przez rozmaite podmioty
– przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, a także osoby indywidualne. Głównym przedmiotem rozważań nie jest ich charakter, ale środowisko, które jest
dla nich szczególnie sprzyjające – miasto innowacyjne.

24.3. Miasto jako środowisko innowacji
Miasta są nie tylko miejscem zamieszkania większości ludności świata
i ponad 70 proc. Europejczyków. Są także głównymi ośrodkami działań gospodarczych, powstawania największej części krajowego i światowego PKB,
a także – centrami innowacji o bardzo zróżnicowanym charakterze. W teorii
ekonomii na szczególną rolę koncentracji aktywności gospodarczej z punktu
widzenia rozwoju i postępu zwrócił uwagę A. Marshall12. Wielu autorów w XX
i XXI w. wskazywało na rolę miejskiego środowiska jako szczególnie sprzyjającego postępowi, wynalazczości, twórczości i wzrostowi gospodarczemu13.
Miasto innowacyjne można definiować dwojako. Po pierwsze, będzie to ośrodek, w którym znajduje się najwięcej przedsiębiorstw, które można określić jako
innowacyjne. Po drugie, miasta innowacyjne to takie, które w samym swoim
sposobie funkcjonowania wykorzystują innowacje zarówno techniczne, jak
i społeczne. Najbardziej innowacyjne miasta to takie, które zarazem są miejscem wytwarzania innowacji i na których obszarze są one wdrażane. Samo
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/, dostęp 17.01.2018.
http://www.innowacjespoleczne.org.pl/innowacje-spoleczne, dostęp 17.01.2018.
12 A. Marshall, Principle of Economics. An introductionary Volume, English Language
Book Society and Macmillan & Co. Ltd., London 1961, s. 222–231.
13 M.in. E. Gleaser, Y. Zenou, J. Jacobs, J. K. Brueckner, J. Regulski.
10
11
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sformułowanie wskazuje, że źródłem innowacji będą tu więc dwa sektory – prywatny (przedsiębiorcy) oraz publiczny (przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także miejskich spółek i instytucji). Najbardziej innowacyjne miasta
muszą także mieć na swoim obszarze dostateczną liczbę odbiorców – klientów
i użytkowników innowacji.
Miasta są naturalnymi centrami innowacji w obu tych znaczeniach. Jak
wspomniano wyżej, wielu autorów wskazuje na rolę miejskiej przestrzeni,
sprzyjającej licznym kontaktom, spotkaniom, wymianie intelektualnej jako najlepsze środowisko rozwoju nowoczesnej gospodarki, miejsce, gdzie się rodzą
i rozwijają pomysły, gdzie wynalazca może łatwo się spotkać z producentem
lub mecenasem (prywatnym czy publicznym) swoich działań.
Samo miasto wymaga także dla swojego funkcjonowania i rozwoju nieustannych innowacji. Dotyczy to układu przestrzennego miasta, technik budowania, infrastruktury, organizacji życia, sposobów zarządzania i komunikowania
się w mieście. Samo powstanie miasta było jedną z najbardziej przełomowych
innowacji w dziejach ludzkości. Jak zwraca uwagę T. Sedlaček, epos o Gilgameszu mówi o przełomowych w dziejach zmianach w sposobie życia człowieka,
a gospodarka i miasto są ich kluczowymi elementami. Ludzie pragną uchronić
się przed niepewnością i zagrożeniem ze strony przyrody, a więc budują mur
i miasto. Aby to zrobić, potrzebują nowych rozwiązań budowlanych, a ponad
wszystko organizacyjnych, co prowadzi do niezwykłego wzrostu efektywności
opartego na podziale pracy14.
Historia miast jest wielką historią innowacji, w której jako kamienie milowe
można wskazać m.in. powstanie agory w Grecji, powtarzalnego układu siatki
urbanistycznej miast rzymskich oraz infrastruktury sieciowej, osiągnięć rzemieślniczych i budowlanych w średniowieczu, wprowadzenie rysunków
budowlanych i powtarzalnych metod projektowych w renesansie, zastosowanie
nowych materiałów (żeliwa, żelaza i stali) w okresie rewolucji przemysłowej,
wprowadzenie powtarzalnych prefabrykatów do budownictwa (m. in. w wieży
Eiffle’a), pojawienie się budynków wysokościowych dzięki innowacjom konstrukcyjnym oraz opracowaniu mechanizmu windy. To jedne z bardzo wielu
innowacji, które w dziejach połączyły postęp i miasto w nierozerwalną całość.
Potrzeby mieszkańców miast były zaspokajane poprzez innowacje wprowadzane przez różne osoby i różne podmioty – uniwersytety, klasztory, władze,
rzemieślników, wynalazców.

14

T. Sedlaček, Ekonomia dobra i zła, s. 31–45.
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Dzisiaj miasta stoją przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych
rozwiązań. Sama liczba ludności w miastach musi być podstawą do innowacji,
skoro między połową XX i XXI w. udział ludności miejskiej w ludności ogółem
ma wzrosnąć z ok. 30 proc. do ok. 70 proc. Migracje, zmiany klimatu i wyczerpywanie zasobów wymagają także ciągłego dostosowywania i przekształcania
miast. Miasta stają się laboratoriami nowych rozwiązań budowlanych, ekologicznych, ale i społecznych.

24.4. Czynniki innowacji i ich rozwoju w miastach
Czynniki powstawania innowacji są frapującym zagadnieniem, które prawdopodobnie nigdy nie zostanie w pełni rozpoznane, skoro istotą innowacji jest
ich nowość, nieprzewidywalność i zmienność. Ponieważ jednak obecnie innowacyjność jest traktowana jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej,
sposoby jej uzyskania są przedmiotem wielu analiz. Dotyczy to także innowacji
w miastach. C. Scheel i A. Rivera przeprowadzili interesujące badanie w tym
obszarze. Używana przez nich definicja miasta innowacyjnego (wprowadzona
wcześniej przez C. Scheela15) określa je jako miejsce, które dzięki zasobom i uwarunkowaniom lokalnym wzmacnia (empowers) mieszkańców, przedsiębiorców,
decydentów, naukowców i finansistów. Dzięki właściwym relacjom pomiędzy
nimi oraz stałemu poszukiwaniu szans rozwojowych miasta takie wytwarzają,
przyciągają i zapewniają szczególne wartości dodane dla wszystkich16. Na podstawie analizy literatury oraz danych statycznych C. Scheel i A. Rivera wybrali
osiem miast: Auckland, Austin, Bangalore, Barcelonę, Kurytybę, Medellin, Metz
i Stavanger. Samo to zestawienie wskazuje na nieco odmienną perspektywę
niż europocentryczna. Charakterystyka miast jest bardzo zróżnicowana – od
bardziej tradycyjnie rozumianej innowacyjności Barcelony czy Bangalore,
które przyciągają wiele zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw,
po Medellin, które dzięki innowacjom społecznym zmieniło swój negatywny
obraz (a także zapewne faktyczną jakość życia w nim).
Autorzy we wnioskach wskazują na kilka kluczowych czynników rozwoju
miast innowacyjnych:
C. Scheel, Innovacities: In Search of Breakthrough Innovations Producing World-class
Performance, “International Journal of Knowledge-based development” 2011, Vol. 2, No. 4,
s. 372–388.
16 C. Scheel, A. Rivera, Innovative Cities: In Search of their Disruptive Characteristics,
“International Journal of Knowledge-Based Development” 2013, Vol. 4, No. 1, s. 79–101.
15
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• infrastrukturę,
• silne powiązania pomiędzy poszczególnymi podmiotami i holistyczne podejście do rozwoju oraz
• ducha przedsiębiorczości.
Działania, które prowadzą do powstawania czy rozwoju innowacyjnych
miast to:
• całościowa wizja liderów (którzy mogą wywodzić się z różnych sektorów
i środowisk),
• silne sieci powiązań i kontaktów,
• atmosfera społeczna i kultura sprzyjająca współpracy,
• opracowanie strategii, która stanie się kręgosłupem, utrzymującym linię
konsekwentnego działania mimo kadencyjności miejskiej polityki17.
Niezwykle ważna dla innowacyjności miast jest obecność i aktywność
uczelni. Zwraca na to także uwagę E. Gleaser na przykładzie trzech miast
– Bostonu, Minneapolis i Mediolanu, którym udało się odrodzić i ponownie
rozwinąć po kryzysie, jaki przeżyły w latach 70. XX w. Wszystkie miasta, których gospodarka była silnie związana z przemysłem, utraciły wówczas dużą
część mieszkańców, czasem nawet do 30 proc. Jednak udało się im znaleźć
nowe ścieżki rozwoju. E. Gleaser przypisuje to m.in. długiej tradycji związanej
z edukacją. W Bostonie były to trzy uczelnie założone w połowie XIX w. przez
trzy różne grupy wyznaniowe: Tufts, Boston College i Boston University, a później Uniwersytet Harvarda oraz MIT. Uczeni i przedsiębiorcy Bostonu wywodzący się z tych ośrodków wdrażali innowacje i „eksportowali” je do innych
części USA na długo przed tym, zanim pojawiło się samo to pojęcie. Ponowny
rozwój Minneapolis jest ściśle związany z Uniwersytetem Minnesoty. Wywodzą
się z niego liczni innowatorzy i przedsiębiorcy, tacy jak założyciel firmy Medtronic, która zaczynała jako garażowy start-up, a obecnie zatrudnia 38 tysięcy
pracowników. Działa w wysoce innowacyjnym otoczeniu, które sygnalizuje
zapotrzebowanie na nowe rozwiązania medyczne. Rozwój firm związanych
z modą w Mediolanie, który stał się siłą napędową dla miasta, E. Gleaser również widzi w zapleczu akademickim i kulturowym, z którego czerpali założyciele wielkich domów mody, wprowadzający nową jakość do projektowania
ubrań i do zarządzania swoimi firmami18.

17
18

Ibidem.
E. Gleaser, op.cit., s. 234–238.
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24.5. R
 ola współpracy i miejskich interesariuszy
w powstawaniu innowacji
Współpraca i współdzielenie są obecnie jednymi z silniejszych trendów
miejskich innowacji19. Zmieniają one styl życia, sposób i wielkość konsumpcji w gospodarstwach domowych, strukturę wydatków, a także liczbę i zakres
kontaktów społecznych. Wśród innowacji ostatnich lat można wymienić:
• transport, od współdzielenia samochodu przez znajomych, sąsiadów czy
pracowników, przez Ubera, po wypożyczane rowery i samochody miejskie,
• miejsca pracy, czyli coworkingi, w których wynajmuje się na elastycznych
zasadach biura lub pokoje, korzysta ze wspólnego zaplecza socjalnego, sal
spotkań, sprzętu biurowego,
• miejsca zamieszkania, m.in. cohousing, w którym współdzieli się pewną
część przestrzeni domu wielorodzinnego, a także często finansuje budowę
na alternatywnych zasadach,
• miejsca zamieszkania krótkookresowego – podczas wyjazdów turystycznych czy służbowych można korzystać z prywatnych mieszkań,
• ogrody i produkcja żywności w miastach – od ogrodów, które pełnią głównie funkcje społeczne po wydajne „miejskie farmy”, gromadzące wokół siebie stałe grono odbiorców,
• usługi, takie jak naprawy dokonywane w holenderskich (a teraz obecnych także w innych krajach) Repair Cafe, gdzie osoby umiejące naprawić
domowe sprzęty czy urządzenia nieodpłatnie pomagają innym.
Tego rodzaju innowacje nie ograniczają się do innowacji wdrażanych przez
przedsiębiorstwa. Wiele z nich pochodzi z działań oddolnych, o charakterze
organizacyjnym, tak jak w wypadku ogrodów społecznych. Za ich początki
można uznać adaptowanie pustych działek na ogrody w Nowym Jorku w latach
60. XX w., chociaż mają one oczywiście wiele wspólnego z wcześniejszymi
ogrodami pracowniczymi przydzielanymi robotnikom przemysłowym przenoszącym się do miast. Różnią się jednak od nich czy od polskich ogrodów
działkowych organizacją pracy i wspólnym zarządzaniem, lokalizacją. Pełnią
często dodatkowe funkcje dla innych mieszkańców, jak ogrody paryskie, które
bywają dostępne w niektóre dni tygodnia jako zielone, ciche skwery. Powstały

City 2.0.: The Habitat of the Future and How to Get There (TED Books Book 31), TED
Conferences, 2013.
19
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na skutek inicjatywy oddolnej, ale obecnie są wspierane przez miasto pod
względem organizacyjnym, formalnym i zapewnienia gruntu20.
Repair Cafe nie miały charakteru związanego z wdrożeniem nowego produktu
w przedsiębiorstwie, ale były inicjatywą osób sprzeciwiających się nadmiernej
konsumpcji i marnotrawstwu. Obecnie także mają wsparcie samorządów, ze
względu na potrzebę zapewnienia lokali na innych zasadach niż rynkowe. Ich
twórcy deklarują też, że nie mają stanowić bezpłatnej alternatywy, która wyprze
z rynku ewentualnie istniejące jeszcze lub pojawiające się punkty napraw. Przeciwnie, rozwinięcie nawyku naprawiania dóbr może wspomóc odrodzenie się
tego sektora dzięki innowacji o charakterze społecznym21.
Od 2014 r. Komisja Europejska przyznaje tytuł najbardziej innowacyjnego
miasta (iCapital)22. W konkursie mogą startować miasta biorące udział w programie ramowym Horyzont 2020 i liczące min. 100 tysięcy mieszkańców (lub
największe miasto w kraju, który nie ma miast tej wielkości). Zgłoszenie może
być złożone wyłącznie przez władze samorządowe. Celem jest wybór miasta,
które jest najlepszym „innowacyjnym ekosystemem”, ponieważ ma służyć wsparciu ośrodków, które tworzą spójny interaktywny system czterech P, składający
się z mieszkańców (people – ludzie), środowiska zbudowanego (place – miejsce) oraz organizacji publicznych i decydentów (public – sektor publiczny)
i przedsiębiorstw (private – sektor prywatny). Nagroda jest wyrazem uznania
dla praktyk opartych na eksperymencie i będących odpowiedzią na najważniejsze społeczne wyzwania. Kluczowym elementem oceny jest zaangażowanie
mieszkańców, szczególnie cenione są ich własne inicjatywy, wspierane przez
pozostałe sektory. Miarą nie są konkretnie określone z góry wskaźniki, ale
przede wszystkim zasięg oddziaływania innowacji w samym mieście, a także
w tworzeniu modeli dla innych miast23.
W 2014 r. za najbardziej innowacyjne miasto Europy została uznana Barcelona, w 2016 r. – Amsterdam. W 2017 r. tytuł iCapital przypadł Paryżowi,
m.in. za największy inkubator start-upów na świecie, Station F oraz współpracę pomiędzy biznesem, organizacjami non-profit, mieszkańcami i środowiskiem akademickim. Pięć procent budżetu miasta wydawane jest na projekty
proponowane i wdrażane przez mieszkańców. Program Re-Inventer Paris
20 https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203, dostęp 19.02.2018.
21 E. Dewberry, L. Saca, M. Moreno, L. Sheldrick, M. Sinclair, C. Makatsoris, M. Charter, A Landscape of Repair, 2016.
22 Dotychczas odbyły się trzy edycje: w 2014, 2016 i 2017 r.
23 https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm?pg=faq, dostęp 18.01.2018.
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stał się jednym z modelowych innowacyjnych rozwiązań współpracy pomiędzy wszystkimi sektorami oraz wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych24.
W następnej kolejności nagrody otrzymały Tallin i Tel Awiw. Tallin za eksperymenty związane z przełomowymi technologiami, m.in. samochodami
bezzałogowymi oraz robotami pocztowymi, a także system e-rezydencji, który
wzmacnia współpracę międzynarodową. Tel Awiw otrzymał nagrodę za Smart
City Urban Lab łączący start-upy i duże firmy technologiczne oraz Smart Education Initiative, opartą na współpracy administracji, nauczycieli, rodziców,
uczniów i lokalnych start-upów.
Tradycyjny model innowacji opiera się na dominującej roli przedsiębiorstw,
którym sektor publiczny zapewnia ramy działania (w tym wspiera sektor edukacji oraz badań i rozwoju), a mieszkańcy czy użytkownicy są tylko odbiorcami wdrażanych innowacji. Dziś innowacje są ściśle związane ze złożonym
i wielosektorowym środowiskiem miejskim. W sektorze publicznym znacznie
wzrosła rola samorządów lokalnych. Są one nie tylko elementem otoczenia
innowacyjnych przedsiębiorstw, ale także inicjatorami i liderami innowacyjności. Zmieniła się również rola użytkowników, zarówno jeśli chodzi o oddolne
innowacje organizacyjne, społeczne, jak i udział w rozwoju innowacji technicznych, modyfikowanych i rozwijanych przez użytkowników. Zmianę tę ilustrują rysunki 2 i 3.
Rysunek 2. Tradycyjny model powstawania innowacji

Źródło: opracowanie własne.

Wysoki poziom edukacji oraz skuteczne modele zarządzania oparte na współpracy ze wszystkimi interesariuszami można obecnie określić jako główne czynniki sukcesu miast w zakresie innowacyjności. Dobrze zarządzane miasta mają
szczególną przewagę konkurencyjną w świecie, którego problemy w dużym
stopniu wynikają z nieudolnych lub szkodliwych rządów25. Dobre zarządzanie polega zarazem na aktywnym udziale w tworzeniu i wdrażaniu innowacji,
jak i wspieraniu przedsiębiorstw, a także samych mieszkańców w tym procesie.
24
25

Re-inventer Paris, Pavillon de l’Arsenal, Paris 2016.
E. Gleaser, op.cit., s. 227.
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W przyszłości prawdopodobnie coraz trudniej będzie wyznaczyć granicę pomiędzy sektorami, by wydzielić ten, który jest prawdziwym źródłem innowacji.
Zacierać się też będą prawdopodobnie różnice pomiędzy innowacjami produktowymi a procesowymi czy organizacyjnymi. Konieczna będzie zmiana
podejścia analitycznego, jednak innowacje pozostaną z pewnością ważnym
i niewyczerpanym polem badań.
Rysunek 3. Współczesny model powstawania innowacji w miastach

Źródło: opracowanie własne.
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Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

25. Ewolucja podejścia do prywatyzacji w Polsce
w okresie transformacji: społeczna percepcja
przemian własnościowych

25.1. Wprowadzenie
Jednym z kluczowych elementów transformacji jest kwestia własności środków produkcji: stworzenie efektywnego właściciela prywatnego oraz bazy instytucjonalno-prawnej. Proces powstawania, wzmocnienia i konsolidacji sektora
prywatnego w Polsce trwa do dziś. Prywatyzacja nie jest bowiem zakończona,
a sektor prywatny niewątpliwie jest głównym motorem gospodarki krajowej.
W Konstytucji zapisano priorytet własności prywatnej, wprowadzono tryb
maksymalnego wspierania własności prywatnej oraz rejestracji działalności
gospodarczej na podstawie oświadczenia. Przed dokonaniem przeglądu podstawowych mechanizmów prywatyzacji warto jednak skupić się na ewolucji
różnych podejść i poglądów, które w trakcie reformy przekształcały się w określone rozwiązania i różne było ich postrzeganie przez społeczeństwo.
Powyższe uwagi pozwalają określić cel niniejszego opracowania jako: analiza poparcia społecznego przebiegu zmian własnościowych w Polsce na tle
transformującej się gospodarki, skupiająca uwagę na:
• początkowym okresie prywatyzacji i transformacji gospodarczej, gdyż był
to szczególny okres pełen nadziei, ale i obaw, niepewności, społecznych
frustracji i rozczarowań przemianami w Polsce,
• społecznym odbiorze prywatyzacji.
Tak zaznaczony cel określił poniższą strukturę opracowania.

374

Ludmiła Słobodzian

25.2. Transformacja i prywatyzacja – trudne początki przemian
W okresie PRL absolutna przewaga własności państwowej była niewyczerpanym źródłem nieskutecznego podziału zasobów, podejmowania wadliwych decyzji inwestycyjnych, nieuzasadnionych realnym popytem. Pod koniec
lat 80. XX w. dojrzała konieczność denacjonalizacji, stworzenia sektora prywatnego, który zgodnie z pomysłami większości ekonomistów, zwolenników
rynku, dawał o wiele więcej możliwości do zdecentralizowanego podejmowania decyzji w kwestii alokacji zasobów na podstawie parametrów cenowych,
odzwierciedlających kierunek ruchu koniunktury: popytu i podaży.
Procesy przekształcania własności państwowej obejmowały poszczególne
sektory gospodarki w różnym stopniu, w różnym czasie i z różną intensywnością. Można z pewną dozą umowności stwierdzić, że dla państw z gospodarką
transformującą się logiczna wydaje się następująca kolejność rozwoju aktywności
prywatyzacyjnej: handel i usługi, przemysł, sektor finansowy i infrastruktura.
Przeprowadzenie prywatyzacji jest zawsze bezpośrednio związane z modernizacją, importem technologii produkcyjnych, kształtowaniem kadr zarządzających, istniejącą tradycją działalności gospodarczej. Państwo socjalistyczne
nie broniło, na przykład, zwykłego konsumenta.
Dlatego też powodzenie prywatyzacji zależy nie tyle od zwykłego przekazania aktywów z sektora państwowego do prywatnego, ile od stworzenia bazy
instytucjonalnej i prawnej do umocnienia konkurencji, maksymalnie sprzyjającej optymalizacji podstawowych procesów produkcyjnych, obniżeniu kosztów
własnych itp. Na początku lat 90. XX w., kiedy proces transformacji dopiero
się rozpoczynał, zaczęto formułować nowe postulaty odnoszące się do gospodarki. Osiągnięcie określonego tempa prywatyzacji i rozszerzenie sektora prywatnego mogły mieć sens wyłącznie wtedy, kiedy towarzyszyłby im wzrost
dobrobytu społeczeństwa1.
Wybrana została koncepcja neoliberalna, jej wynikiem był gwałtowny wzrost
bezrobocia, spadek produkcji, ustanowienie sztywnych ograniczeń budżetowych i niemal całkowite obcięcie wydatków socjalnych. Kiedy społeczeństwo
przestało popierać ten program, nastał czas łączenia różnych modeli i poglądów. Często mówiono o tym, że niektóre ważne dla dobrobytu społecznego
branże w takich warunkach nie mogą być sprywatyzowane. Prywatyzacja
Zanim pojawi się właściciel – rozmowa z K. A. Lisem, Pełnomocnikiem Rządu do spraw
Przekształceń Własnościowych, „Rzeczpospolita”, 22.11.1989, s. 1.
1
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nieuchronnie mogła pociągnąć za sobą zmianę priorytetów przedsiębiorstwa,
a więc nastawienie go przede wszystkim na zysk, a nie na osiągnięcie konsensusu społecznego. Próbowano zatem poszukiwać rozwiązań kompromisowych.
Właśnie to zahamowało procesy prywatyzacyjne w Polsce2.
W dążeniu do konkurencji rynkowej wybór modeli procesów transformacji systemowej, szczególnie na początkowym etapie, przebiegał w środowisku
niekonkurencyjnym, pod presją instytucji międzynarodowych, od których oczekiwano pomocy przy transformacji. Wbrew zaleceniom zachodnich ekspertów
transformacja praw własności charakteryzowała się swoją własną specyfiką
w każdym z państw regionu. Specyfika ta przejawiała się w różnych podejściach i wytycznych, w opracowaniu aspektów prawnych oraz wariantów działań i ich kolejności3.
Po wdrożeniu polityki podatkowej i pieniężnej trzeba było przeprowadzić
przekształcenia instytucjonalne. Dla sukcesu procesu prywatyzacji należało
stworzyć mechanizmy regulowania rynku, organy kontrolujące, nadzorujące
legalność procesów prywatyzacyjnych4. Niestety, większość reformatorów
zlekceważyło te zalecenia. Tworzenie instytucji prawnych rynku odbywało się
jednocześnie z prywatyzacją. Często tworzono je w pośpiechu, stąd też i wiele
było problemów związanych z prywatyzacją.
Prywatyzacja pod wieloma względami, a szczególnie na początku, miała
charakter raczej formalnoprawny niż gospodarczy. Jak pokazała praktyka,
tempo prywatyzacji oraz poziom liberalizacji i instytucjonalizacji gospodarki
rynkowej wywierały znaczny wpływ na przekształcenie struktury ekonomicznej
i wzrost efektywności gospodarki krajowej jako całości. W badaniach Banku
Światowego podkreślano, że często rozwój sektora prywatnego wywiera decydujący wpływ na poziom i tempo wzrostu gospodarczego. Wiele państw, w tym
Polska, zastosowało zalecenia tej wiodącej instytucji międzynarodowej i starało
się wspierać rozwój sektora prywatnego. Stopniowo pojawiało się też zainteresowanie społeczną gospodarką rynkową. Coraz częściej sięgano po doświadczenia ościennych krajów europejskich.
Polska stała się nie tylko pierwszym państwem, które zaczęło wprowadzać
radykalne reformy transformacji ustrojowej, lecz i głównym eksperymentatorem.
Jeszcze przed reformami Polska była podzielona na dwa obozy: socjalistyczny

Z. Olesiński, Procesy prywatyzacji w Polsce, KiW, Warszawa 2000, s. 120–121.
S. J. Jasiński, Z powrotem do kapitalizmu – problemy przekształceń systemowych i własnościowych, CASE – PWN, Warszawa 1994, s. 10.
4 L. Balcerowicz, Państwo w przebudowie, ZNAK, Kraków, s. 108.
2
3
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i rynkowy. Socjaliści zrzeszali się głównie wokół Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (PZPR), prorynkowy obóz wokół Solidarności i Kościoła.
Zmiana ustroju w 1989 r. doprowadziła do jeszcze większego rozwarstwienia społeczeństwa polskiego, co wymuszało poszukiwanie nowych rozwiązań.
Próbowano zachować jedność narodu i w ten sposób uwzględnić interesy obu
stron. Właśnie wskutek takich historycznych uwarunkowań Polska zaczęła eksperymentować i opracowywać kilka różnych modeli prywatyzacji oraz metod jej
przeprowadzenia5. Polscy ekonomiści opracowali kilka podejść do prywatyzacji. Później odnotował to Bank Światowy, pisząc: „w Polsce od początku wykorzystano bogate menu wariantów prywatyzacji, włączając pierwsze pięć emisji
nowych akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i sprzedaż
na raty aktywów i niektórych pasywów mniej więcej 1000 średnich przedsiębiorstw w ramach procesu, który nazwano – prywatyzacją poprzez likwidację”6.
Od początku reformy duży nacisk kładziono na zaangażowanie inwestorów
strategicznych, zwłaszcza zagranicznych. W pierwszej kolejności opracowywano programy do negocjacji z inwestorami zagranicznymi. Jednak z różnych
powodów inwestorzy zagraniczni z wielką ostrożnością wchodzili na rynki
wysoce ryzykowne, charakteryzujące się niestabilnością polityczną i gospodarczą. Inwestor szukał bowiem stabilności i niezmienności zasad gry, a to było
prawie niemożliwe w początkowym okresie transformacji7.
Skrajnie prawe skrzydło, na którego czele stanął L. Balcerowicz, wbrew sztywnej retoryce neoliberalnej wybiórczo i ostrożnie podchodziło do przejmowania
anglosaskiego modelu prywatyzacji. J. Sachs był przekonany, że prywatyzacja
w stylu angielskim w krajach z gospodarką przejściową jest po prostu niemożliwa. Pisał: „żeby wyobrazić sobie skalę reform, przypomnijmy, że w ciągu 10 lat
prywatyzacji Margaret Thatcher w latach 80. sprywatyzowała około 50 zakładów,
czyli 5 zakładów rocznie. Gdyby w Polsce wybrano wzorzec angielski (w Anglii
tamtego okresu istniał rozwinięty rynek kapitałowy oraz potężny sektor prywatny,
zdolny „pochłonąć” przedsiębiorstwa państwowe), to potrzebowałaby kilkuset
lat na przeprowadzenie tylko jednej prywatyzacji. Prywatyzacja w stylu angielskim jest niemożliwa dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej”8.
J. Czekaj, W. Włodarczyk, Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce
w latach 1990–1997. Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990–1992). Dostosowania do
struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 142.
6 Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы
и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного Банка. – М., 2002, С. 189.
7 K. Bień, Jak prywatyzować, „Rzeczpospolita”, 31.01.1990, s. 1.
8 J. Sachs, The Economic Transformation of Eastern Europe. The Case of Poland, “Economics of Planning” 1992, No. 25, s. 8.
5
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Według Sachsa prywatyzacja w stylu angielskim wymagałaby dużo czasu
i dlatego nie mogła być przeprowadzona za jednym podejściem. Oczywiście,
organizacja nowego przedsięwzięcia zajmie jakiś czas, jednak w miarę gromadzenia wiedzy i umiejętności organizatorskich możliwe jest przyspieszenie tego
procesu. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu podnosić kwestii
czasu. Sachs twierdził, że proces przejścia do nowego modelu rozwoju nie może
być zrealizowany w krótkim czasie. Nowe instytucje rynkowe powinny bowiem
dojrzeć. Powinny nastąpić zmiany w myśleniu i sposobie działania społeczeństwa. W przeciwnym razie prywatyzacja będzie zwykłą formalnością, która nie
pociągnie za sobą realnych zmian i nie spowoduje przejścia do nowego poziomu
rozwoju i wzrostu. Dlatego też Polacy do końca dążyli do bilansu interesów ekonomicznych i politycznych oraz hamowali prywatyzację dużych przedsiębiorstw,
aby mieć możliwość oceny jej skutków na przykładach sąsiednich krajów. Później przyjęli oni jednak koncepcję szybkiej prywatyzacji masowej, opracowanej
przy udziale J. Sachsa. Prawdopodobnie decydującym czynnikiem było dążenie do jak najszybszego wejścia do Unii Europejskiej, a w tym celu należało formalnie obniżyć udział przedsiębiorstw państwowych w produkcie narodowym9.
Pójście w ślady prywatyzacji angielskiej zakładało przeprowadzenie publicznej alokacji akcji przedsiębiorstw państwowych. Rząd chciał, aby przeważał
ten właśnie sposób. Jednak przeprowadzenie alokacji publicznej było procesem długotrwałym. W Anglii przygotowanie do prywatyzacji za pośrednictwem
giełdy papierów wartościowych z udziałem największych banków inwestycyjnych zajmowało nawet około roku intensywnej pracy, która obejmowała wiele
kroków w zakresie restrukturyzacji przedprywatyzacyjnej przedsiębiorstwa,
jego wyceny, przeprowadzenia subskrypcji przez bank inwestycyjny, a dopiero
potem wejście na giełdę papierów wartościowych.
Polsce groziło, że proces ten będzie trwał jeszcze dłużej. Wynikało to po pierwsze, ze słabo rozwiniętego rynku kapitałowego, po drugie, z braku polskich banków inwestycyjnych. Po trzecie, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
została otwarta dopiero w kwietniu 1991 r. Po czwarte, niedopracowane były
metody wyceny przedsiębiorstw. Po piąte, brak było oszczędności lokalnych,
za które można byłoby kupować akcje prywatyzowanego przedsiębiorstwa,
i wreszcie po szóste, na prywatyzację czekały tysiące przedsiębiorstw10. Jednak
warto zadać pytanie, czy faktycznie szybkość przejścia do dominacji własności
9 P. Aleksandrowicz, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Teraz albo nigdy,
„Rzeczpospolita”, 3–4.02.1990, s. 2.
10 A. Dobrzyński, L. Juchniewicz, S. Snopek, Prywatyzacja kapitałowa w Polsce, wyd.
R. Marszałek, Toruń 1998, s. 25.
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prywatnej prowadzi do wzrostu efektywności gospodarki? Należy bowiem
zauważyć, że stworzenie bazy instytucjonalnej prywatyzacji wymaga czasu, aby
przeszkolić tysiące ludzi, dopracować mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych warunkach. Prawdą jest, że tempo przeprowadzenia prywatyzacji powinno odpowiadać tempu wzrostu oszczędności wewnętrznych. Tylko
w takiej sytuacji prywatyzacja ma trwały charakter i odzwierciedlający proces naturalnego dojrzewania kapitałów prywatnych. Z ekonomicznego punktu
widzenia nie ma żadnych powodów do nierówno wartościowego i przyspieszonego przekazywania prawa własności. Czas, potrzebny do zgromadzenia
kapitałów prywatnych, można wykorzystać dla deregulacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstw państwowych oraz przygotowania ich do pracy w warunkach
rynkowych.
W marcu 1990 r. rozpoczął się proces przygotowania licznych przedsiębiorstw, które miały być włączone do programu prywatyzacji w drodze subskrypcji publicznej na akcje (initial public offering, IPO). W ramach działań
przygotowawczych do przedsiębiorstw rozesłano specjalne ankiety, które miały
ujawnić ich parametry finansowo-ekonomiczne, przeprowadzono rozmowy
z różnymi zainteresowanymi osobami, a więc: dyrektorami przedsiębiorstw,
radami pracowniczymi oraz potencjalnymi nabywcami, zarówno zagranicznymi, jak i lokalnymi. Zebrane informacje zostały przekazane do dyspozycji
Ministerstwa Przekształceń Własnościowych.
Najpierw, latem 1990 r. państwo planowało sprywatyzować około 20 przedsiębiorstw w drodze IPO. Do października już zmieniono ich formę własności,
a dodatkowo wybrano 9 zakładów do przeprowadzenia podobnej akcji. Planowano przeprowadzenie ich prywatyzacji w drugiej połowie tego samego roku.
Już jesienią plany poważnie skorygowano. Do prywatyzacji wystawiono tylko
5 przedsiębiorstw zamiast 20. W grudniu 1990 r. ruszyło IPO.
Łączna wartość wyemitowanych akcji wyniosła około 377 mld PLN, czyli około
39,5 mln USD. Przy czym zgodnie z oficjalnymi danymi oszczędności wynosiły
tylko 11,79 mld PLN, czyli tylko 3,13 proc. wolumenu prywatyzowanych aktywów. Towarzyszące prywatyzacji koszty wyniosły 4–5 proc. od wartości akcji
brutto, zawierały one wydatki organizacyjne na przeprowadzenie subskrypcji,
usługi konsultacyjne (w tym wycenę przedsiębiorstw oraz przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej), otwarcie giełdy papierów wartościowych i inne11.
11 R. Ratajski, Przekształcenie własności prywatnej w okresie przejściowym: na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych Rosji i Polski, praca doktorska na stopień doktora nauk
ekonomicznych, Warszawa 2002, s. 70.
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Podjęto próbę organizacyjnej prywatyzacji pierwszych pięciu spółek, także
największych banków krajowych, posiadających oddziały w całym kraju: Polska Kasa Opieki SA, Bank Śląski, Wielkopolski Bank Kredytowy oraz Bank
Gdański. Jednak banki wtedy nie były jeszcze przygotowane na tego typu operacje. W otwartych oddziałach banków praktycznie w całym kraju utworzyły się
spore kolejki, a subskrypcja na akcje pozostała bez wsparcia informacyjnego.
Oto, co pisze w związku z tym R. Ratajski: „już po pierwszych kilku godzinach pracy banków stało się oczywiste, że nie są one przygotowane do realizacji tego nowego rodzaju działalności. Zgodnie z otrzymanymi od klientów
skargami liczba otwartych okienek kasowych była niewystarczająca, brakowało
personelu, nie było prospektów emisyjnych prywatyzowanych spółek, a osoby,
które chciały uzyskać informację, musiały czekać w jednej kolejce z tymi, którzy chcieli nabyć akcje. W procesie subskrypcji na jednego klienta tracono do
pół godziny. Wolne tempo pracy częściowo można było wytłumaczyć stosowanymi środkami płatniczymi, ponieważ w przypadku zapłaty za akcje obligacjami państwowymi cenę akcji obniżano o 20 proc. W związku z tym urzędnicy
bankowi musieli określać bieżącą wartość rynkową każdej okazanej obligacji,
sprawdzając w tabeli lub w razie ich braku uzyskiwać informację telefonicznie.
Z tej przyczyny w ciągu pierwszych dwóch dni pracy z powodu wolnej obsługi
przeprowadzono subskrypcję tylko na 11 proc. posiadanych akcji, a okres subskrypcji trzeba było przedłużyć aż do grudnia”12.
W tym czasie funkcję giełdy papierów wartościowych pełniły banki, dla
których ten rodzaj działalności był czymś nowym. Mimo wyemitowanych prospektów i zakrojonej na szeroką skalę kampanii propagandowej społeczeństwo
okazało się słabo poinformowane zarówno o istocie wydarzeń, jak i procesach
formalnych.
Następna subskrypcja publiczna także została zorganizowana przez system bankowy już w maju 1991 r. Cały przeznaczony do sprzedaży pakiet akcji
został sprzedany w ciągu 40 minut. Do subskrypcji zaproponowano wtedy
akcje Zakładów Meblowych Swarzędz13.
W całości sprzedano społeczeństwu akcje tylko trzech z pięciu przedsiębiorstw. Pozostałe akcje kupił Państwowy Bank Rozwoju, aby zakończyć prywatyzację. Najbardziej udanymi można nazwać inwestycje w spółki Exbud
i SFK. Od chwili otwarcia Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych akcje
Ibidem, s. 63.
W. Gavin, The Privatization of Swarzedz Furniture Company (SFM). Lessons from Poland’s
First Underwritten Public Offering, “Columbia Journal of World Business”, Spring 1993,
Vol. 28, No. 1, s. 19.
12
13
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tych zakładów cieszyły się dużym popytem. Krosno, Próchnik i Tonem miały
w tym samym czasie kłopoty finansowe.
Wyniki doświadczeń pierwszej subskrypcji na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw nie są dowodem nieudolności koncepcji jako całości i niemożności
jej zastosowania w krajach z gospodarką przejściową. Istniała konieczność
dopracowania samego mechanizmu, tworzenia banków inwestycyjnych i giełdy,
szkolenia społeczeństwa itp. Otwartą pozostaje kwestia, na ile skuteczna pod
względem gospodarczym byłaby długotrwała prywatyzacja pieniężna przedsiębiorstw państwowych, realizowana jednocześnie z tworzeniem i wzmacnianiem niezbędnych instytucji14.
Doświadczenia przeprowadzenia pierwszych IPO były jak najbardziej pozytywne. Ujawniono i naprawiono luki organizacyjne. Poza tym ingerencja banku
państwowego pokazała, że nawet z kredytami i zainteresowaniem społeczeństwa trzeba więcej czasu, w celu zgromadzenia koniecznych środków, które
później mogłyby być zainwestowane w akcje przedsiębiorstw państwowych.
J. Sachs zauważa, że najszybszym sposobem przeprowadzenia prywatyzacji byłby program wykupu przedsiębiorstw przez załogi pracownicze. Pisze, że
o wiele prostszym sposobem prywatyzacji jest przekazanie własności przedsiębiorstw zarządcom, czyli kadrze kierowniczej i pracownikom spółki. Można
to zrealizować szybko, przekazując własność nieodpłatnie lub za pośrednictwem
kredytów w celu jej wykupu albo łącząc pierwszą i drugą metodę, na przykład,
ulgowe kredyty na zakup akcji. Faktycznie, gdyby władza chciała, można byłoby
przekazać całą gospodarkę w ręce zarządców w bardzo krótkim okresie. Bezpośrednie przekazanie lub sprzedaż przedsiębiorstwa kadrze zarządzającej
i pracownikom powinno być szeroko stosowane – o wiele szerzej, niż działo
się to w rzeczywistości, – lecz przy tym powinno być zrozumiałe i przejrzyste, zgodnie z dokładnie określonymi zasadami, normami i ograniczeniami15.
Wysoka w początkowym okresie transformacji popularność Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” faktycznie uwarunkowała
rozwój programu ulgowych warunków prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przez załogi pracownicze. Program ulgowej sprzedaży akcji przedsiębiorstwa załogom pracowniczym opracowano bowiem jako kompromis pod
silną presją rad pracowniczych, które zaczęły tworzyć się w zakładach jeszcze
w latach 80. XX w., w wyniku prób przeprowadzenia połowicznych reform.
14 Przekształcenia własnościowe w Polsce 1990–1997, red. A. Noga, Ministerstwo Skarbu
Państwa, Warszawa 1999, s. 190.
15 J. Sachs, The Economic Transformation of Eastern Europe…, op.cit., s. 9.
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Zgodnie z tym programem załogi pracownicze mogły na warunkach ulgowych,
ze zniżką do 50 proc. ceny wyznaczonej w pierwszym dniu sprzedaży akcji,
kupić do 20 proc. łącznej liczby akcji spółki. Jednak możliwość wykorzystania
przewidzianej w prawie ulgi była ograniczona czasowo – rok od przekazania
akcji do sprzedaży16.
Pierwszym zakładem, w którym zrealizowano program ulgowego wykupu
akcji przez administrację i pracowników, była Fabryka Form Metalowych w Inowrocławiu. Administracja zakładu razem z załogą pracowniczą sama zainicjowała prywatyzację przedsiębiorstwa, ponieważ dobrze orientowała się w jego
sytuacji finansowo-ekonomicznej. Wniosek, złożony do wojewody bydgoskiego,
pod jurysdykcję którego podlegał zakład, rozpatrywano przez 3 miesiące. W dniu
27 września fabrykę przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość zakładu biegli wycenili najpierw na 37–41 mld PLN (ok. 3,9–4,3 mln
USD). Później kwota ta została obniżona do 30 mld PLN (ok. 3,16 mln USD),
ponieważ niektóre aktywa fabryki okazały się przestarzałe i wymagały sporych inwestycji. Wartość bilansowa zakładu była sześciokrotnie niższa. Do tej
pory sposób wyceny przedsiębiorstwa pozostaje niejasny17.
Załoga pracownicza była zainteresowana zastosowaniem metody likwidacji. Przedsiębiorstwo nie zostało przekształcone. Kapitał własny, przeznaczony
do prywatyzacji, został podzielony na 5000 akcji, 1000 z nich było uprzywilejowanych, czyli sprzedanych z 50‑procentową zniżką. Na opłacenie tych akcji
pracownicy mieli wziąć kredyt. Cena jednej akcji wynosiła 1200 PLN, a średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosiło tylko 800 PLN18.
Z powyższego wynika, że już na samym początku reform Polska dążyła do
konsensusu, próbując stosować w praktyce różne podejścia do denacjonalizacji
własności. Jak odnotowuje w związku z tym I. S. Jarzborowska, „zastosowanie
akcjonariatu pracowniczego na szeroką skalę wpłynęło na zmniejszenie napięć
społecznych, lecz jednocześnie ograniczyło możliwość realizacji polityki prywatyzacyjnej w połączeniu ze strukturalną polityką państwa. Tempo procesów
prywatyzacyjnych w Polsce było wolniejsze niż w innych transformujących się
państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a jakość – wyższa”19.

16 R. Poliński, Leasing pracowniczy jako metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1997, nr 4.
17 M. Wołodźko, Dylematy prywatyzacji, „Rynki Zagraniczne” 1998, nr 47, s. 4.
18 M. J. Stankiewicz, S. Sudol, Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji
ustrojowej, „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 1, s. 4.
19 И. C. Яжборовская, Глобализация и опыт трансформации в странах Центральнои Юго-Восточной Европы, „Academia” 2008, s. 151.
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Ostatnią koncepcją, która została zrealizowana w Polsce, była prywatyzacja masowa. Polska stała się ostatnim państwem regionu, które zrealizowało
takie podejście do reformowania sektora państwowego. W takim wypadku
można mówić o tym, że w polskiej polityce istniała tendencja do zmniejszania
roli prywatyzacji pieniężnej na korzyść jej nierówno wartościowych form. Sens
ekonomiczny stopniowo ustępował miejsca decyzjom politycznym i dążeniu
do jak najszybszego wejścia do Unii Europejskiej.

25.3. Społeczne poparcie dla prywatyzacji – zakres zmian
Wiadome jest, że program przekształceń własnościowych to proces złożony i długotrwały, a w Polsce przebiegał on w warunkach zmienności wielu
składników życia gospodarczego, politycznego i społecznego. W procesie prywatyzacji nie jest możliwe uniknięcie konfliktów, ponieważ w czasie jego przeprowadzania występują sprzeczności interesów pomiędzy kapitałem i pracą,
a prywatyzacja jest procesem przekazywania władzy20.
Procesy przekształceń własnościowych napotykają wiele barier wpływających na zakres, metody i tempo przeprowadzania tych zmian. Dlatego też
tempo prywatyzacji i uzyskiwanie związanych z tym efektów społeczno-gospodarczych są uzależnione od rozwiązania wielu problemów. Jednym z nich
jest problem o charakterze społecznym, gdyż sprawne przeprowadzenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych uzależnione jest m.in. od poparcia
społecznego.
W początkowym okresie poparcie dla prywatyzacji w społeczeństwie polskim
było dość wysokie. Zwolennicy prywatyzacji uważali, że spowoduje ona lepszą
dyscyplinę pracy, większą dbałość o majątek przedsiębiorstw, wyższe płace,
rozwój konkurencji i poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Natomiast jej przeciwnicy obawiali się pogłębienia różnic społecznych, wzrostu cen i pogorszenia
dbałości o pracowników. Jak wynika z badań, w następnych latach poparcie
dla prywatyzacji ulegało osłabieniu. Zmieniły się również formy preferowanego
sposobu prywatyzacji. Zmalało poparcie dla kapitału zagranicznego i krajowego, a zwiększyło się dla spółek pracowniczych oraz dla utrwalania własności
państwowej21. Prawdopodobnie głównym powodem braku akceptacji znacznej
20 Studia nad transformacją polskiej gospodarki, t. 1, red. S. Marczuk, K. Z. Sowa, Wyd.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1993, s. 263.
21 M. Bednarski, Społeczne aspekty prywatyzacji w Polsce, „Ekonomista” 1999, nr 1–2,
s. 58–59.
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części społeczeństwa dla prywatyzacji było niezrozumienie reguł gospodarki
rynkowej22. Jedną z najważniejszych barier była struktura gospodarki polskiej,
oparta na prymacie własności państwowej. Przewaga przedsiębiorstw państwowych narzucała problem ustalenia kryteriów wyboru kolejności prywatyzacji przedsiębiorstw. Ponadto gospodarka była zdominowana przez ogromne
monopolistyczne kombinaty, które wymagały restrukturyzacji. Konieczne więc
było dokonanie demonopolizacji poprzez podział tych monopoli, co umożliwiłoby powstanie warunków dla wolnej konkurencji23.
Zdecydowana większość respondentów badań CBOS z października 1991 r.
opowiedziała się za prywatyzacją „tylko niektórych działów gospodarki”
(66 proc.). Za prywatyzacją całej gospodarki optowało 15 proc. badanych,
a 7 proc. było przeciwnych jakimkolwiek zmianom własnościowym w przedsiębiorstwach państwowych. Stopień akceptacji ekspansji własności prywatnej
zależy w dużej mierze od działu gospodarki, którego ma dotyczyć. Na wyłącznie
prywatną formę własności (całkowitą prywatyzację) większość respondentów
zgodziła się tylko w stosunku do małych zakładów przemysłowych (57 proc.).
Już na wstępie, w czasie trwania rozmów negocjacyjnych kierownictwa
przedsiębiorstwa z potencjalnym nabywcą, pracownicy często odczuwali, że
są lekceważeni, nie byli oni bowiem informowani o przebiegu negocjacji, planowanej redukcji zatrudnienia oraz o zasadach nabywania akcji, do czego byli
dotychczas przyzwyczajeni. Towarzyszył temu lęk przed bezrobociem, pogorszeniem socjalnych warunków pracy, trudnością zaadaptowania się w nowych
warunkach pracy, utratą partnerskich stosunków w pracy oraz utratą wpływu
na produkcję zakładu. Do tego dochodziła również podsycana przez polityków
obawa o możliwość wyprzedaży majątku państwowego. W okresie gospodarki
socjalistycznej pracownicy przedsiębiorstw państwowych mieli zagwarantowane zatrudnienie oraz płacę. Ponadto przedsiębiorstwa spełniały funkcje
socjalne. Transformacja ustrojowa spowodowała pojawienie się bezrobocia
i wycofanie się przedsiębiorstw z zadań socjalnych. Te negatywne zjawiska
były kojarzone przede wszystkim z prywatyzacją. Było to jednak niesłuszne,
ponieważ zjawiska owe wynikały z potrzeby dostosowania się firm do nowej
rzeczywistości24.

Zanim pojawi się właściciel..., op.cit., s. 1.
A. Suwalski, Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania
przekształceń własnościowych w latach 1990–1997, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 16.
24 M. Bednarski, op.cit., s. 49.
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Bardzo często, kiedy prywatyzacja już dochodziła do skutku, występowały
konflikty między pracownikami sprywatyzowanego przedsiębiorstwa, którzy
otrzymali akcje, a lokalną społecznością, która czuła się pokrzywdzona. Według
bowiem ich opinii zakład budowano kosztem całej społeczności, a nie tylko
tych, którzy w momencie prywatyzacji byli pracownikami przedsiębiorstwa.
Wśród obywateli powstawało przekonanie, że na prywatyzacji korzystają tylko
niektórzy, zaś większość społeczeństwa jest oszukiwana. Od 1993 r. Rzecznik
Praw Obywatelskich otrzymywał liczne skargi w sprawie prywatyzacji. Ich
autorami byli przede wszystkim pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw
kwestionujący kryteria różnicowania przywilejów przy podziale akcji25. Opinię tę popierał Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Zieliński, pisząc do
premiera: „Skarżący uważają, że wszyscy pracujący, niezależnie od miejsca
pracy i stanowisk, przyczyniali się do powstania majątku narodowego, który
obecnie jest prywatyzowany. Także i oni powinni więc uczestniczyć na równych prawach w procesie prywatyzacji”.
Poczucie niesprawiedliwości miała i ma zresztą cała klasa robotnicza, która
przyczyniła się najbardziej do obalenia starego systemu, a teraz ponosi największe koszty przekształceń własnościowych i traci wpływy w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. W odczuciu wielu pracowników sukcesy zakładów sprywatyzowanych, jak np. wzrost produkcji i rozszerzenie asortymentu, dokonują się
wielkim kosztem ich ambicji i poziomu życia. Pracownicy traktowali dotychczas przedsiębiorstwo jak instytucję socjalną. Mieli zagwarantowane prawo
do pracy, a za tę pracę oczekiwali odpowiedniej zapłaty26.
Jak wynika z wieloletnich badań CBOS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, relatywnie wysokie poparcie społeczne dla procesów prywatyzacyjnych było charakterystyczne tylko dla pierwszych dwóch lat reform, kiedy
ponad 40 proc. respondentów uważało je za korzystne dla polskiej gospodarki.
W 1992 r. liczba tak uważających osób spadła aż ponad dwukrotnie. W latach
kolejnych nastroje społeczne zaczęły się poprawiać, pozytywne oceny zaczęły
znowu przeważać nad negatywnymi, szczególnie w latach 1997–199827. Początek
XXI w. cechował się znowu pogorszeniem opinii, a w drugiej połowie pierwszej
dekady nowego wieku można obserwować oznaki kolejnej poprawy. Znacznie
gorzej oceniali respondenci własne korzyści z procesów prywatyzacyjnych28.
B. Wysocka, Polacy trochę „lepsi” i „gorsi”, „Dziennik Prawa i Gospodarki”, 4.09.1997.
B. Wysocka, Uwłaszczenie do poprawki, „Dziennik Prawa i Gospodarki”, 27.08.1997.
27 Szerzej na ten temat pisze M. Bałtowski, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 198.
28 Narzekają, ale inwestują, „Życie Gospodarcze”, 1–15.01.1998, s. 59.
25
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Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi zaobserwowano tylko pod
koniec lat 90. XX w. i w drugiej połowie pierwszej dekady XXI w. W podobny
sposób kształtowały się opinie dotyczące korzyści i strat z tytułu prywatyzacji
dla pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw. Niestety, 2009 był ostatnim rokiem, kiedy CBOS przeprowadził takie badanie, ale z opisu badań zrealizowanych w 2012 r. przez Ipsos Loyalty na zlecenie Ministerstwa Skarbu
Państwa można wywnioskować, że opinie polskiego społeczeństwa od tamtej
pory nie uległy zasadniczym zmianom.
Generalny wniosek z powyższych badań jest taki, że polskie społeczeństwo
nie czuje się beneficjentem prywatyzacji. Co więcej, przez cały okres transformacji obawiało się, że może ona okazać się szkodliwa w wymiarze indywidualnym, uważając jednocześnie, że jest mniej szkodliwa, a w niektórych wypadkach
nawet pożyteczna, w wymiarze całej gospodarki. Taki dualizm stosunku społeczeństwa do procesów prywatyzacyjnych był widoczny już na początku reform.
Poparciu na szczeblu całej gospodarki towarzyszyły narastanie obaw w miarę
„zbliżania się prywatyzacji do respondenta”, mniejsze przyzwolenie dla niej
w branży, w której się pracuje, i powszechny brak przyzwolenia dla przekształceń swojego przedsiębiorstwa.
Społeczeństwo przez wszystkie te lata wykazywało się także różnym stopniem przyzwolenia dla prywatyzacji, w zależności od branży i tożsamości przyszłych właścicieli. Branże „strategiczne” (w różnym tego słowa znaczeniu) miały,
zdaniem większości, pozostać w rękach państwa. Najbardziej akceptowalną
formą własności była własność pracownicza, najmniej — własność zagranicznych inwestorów strategicznych. Co więcej, na początku przemian w społeczeństwie rozpowszechniło się i istnieje nadal wyobrażenie o prywatyzacji
jako procesie wyjątkowo dysfunkcyjnym, wręcz „złodziejskim”, stanowiącym
podłoże wszelkich nieszczęść oraz bolączek polskiej gospodarki i społeczeństwa. Ostatnio sytuacja pod tym względem wydaje się nieco poprawiać, jednak
w opinii publicznej wciąż zdecydowanie przeważają negatywne skojarzenia
z przekształceniami własnościowymi, takie jak: wyprzedaż majątku narodowego (41 proc. wskazań), nieprawidłowości, złodziejstwo, korupcja (35 proc.),
likwidacja miejsc pracy i bezrobocie (34 proc.) oraz wyzysk pracowników
(29 proc.). Z wolnym rynkiem, normalną gospodarką rynkową prywatyzację
kojarzy 34 proc. społeczeństwa, a z dobrobytem — zaledwie 4 proc.29.

R. Staniszewski, Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej
w Polsce, „Studia Politologiczne” 2007, t. 11, wyd. UW, s. 57, 60.
29
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Taki powszechny i trwale negatywny stosunek do prywatyzacji nie odzwierciedla realnego zasięgu jej dysfunkcji. Jest raczej produktem generalnego
postrzegania świata przez respondentów30.

25.4. Podsumowanie
W procesie transformacji ustrojowej, przechodzenia od gospodarki centralnie
sterowanej do gospodarki wolnorynkowej, prywatyzacja odgrywa niezmiernie
ważną rolę. Jest ona istotnym elementem całego procesu zmian systemowych
prowadzących do stworzenia sprawnej gospodarki rynkowej, której jednym
z podstawowych elementów jest własność prywatna.
W warunkach gospodarki polskiej prywatyzacja była jednym z najważniejszych zadań stojących przed rządem, ponieważ przedsiębiorstwa musiały
mieć właścicieli zainteresowanych maksymalizacją zysku w dłuższym okresie.
To właśnie prywatyzacja umożliwić miała zwiększenie efektywności gospodarowania oraz zapoczątkować powstawanie mechanizmów konkurencyjnych.
Były to niezbędne warunki przekształcenia naszej gospodarki w gospodarkę
wolnorynkową.
Dzięki prywatyzacji państwo uwalnia się od konieczności przekazywania
dotacji nierentownym firmom i uzyskuje wpływy do budżetu wskutek płaconych
przez nie podatków. Ponadto na skutek prywatyzacji dochodzi do oddzielenia
przedsiębiorstw od aparatu państwowego, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla poprawy sytuacji gospodarczej. Poza tym przedsiębiorstwa prywatne
skuteczniej obniżają koszty i osiągają wyższe zyski niż firmy państwowe, co
potwierdzają liczne badania.
Głównym skutkiem przekazania praw własności jest zmiana otoczenia,
w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rynek towarów i usług, na którym ono
działa, pozostaje zwykle bez zmian. Organ państwowy, który do tej pory pełnił rolę właściciela, zostaje zastąpiony autentycznym właścicielem. Generalnie uważa się, że przedsiębiorstwa powinny mieć właścicieli dbających o to,
żeby były one samofinansujące się i zarabiały na swój rozwój, a nie były bezpośrednio zarządzane przez państwo.
Podsumowując rozważania dotyczące społecznej percepcji prywatyzacji
w Polsce w latach 1990–2013, należy stwierdzić, że prywatyzacja, pomimo
M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–2013,
PWE, Warszawa 2014, s. 114–115.
30
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systematycznie ewoluującej zmiany struktury gospodarki z państwowej na prywatną jest powszechnie akceptowana jedynie w wymiarze ogólnogospodarczym,
czyli w warstwie ideologiczno-symbolicznej. Jak pokazuje analiza procesu przekształceń własnościowych oraz wyników badań opinii publicznej, narastanie
realnych doświadczeń przeciętnego obywatela, związanych z procesem alokacji majątku przedsiębiorstw państwowych do prywatnych podmiotów gospodarczych, nie doprowadziło do uzyskania akceptacji prywatyzacji w wymiarze
indywidualnym obywatela, a wręcz przeciwnie, budziło coraz więcej obaw
i niepokojów. Jednocześnie wydaje się, że postrzeganie prywatyzacji jest bardzo mocno skorelowane z oceną sytuacji gospodarczej kraju i jej negatywna
ocena wpływa również na negatywną ocenę prywatyzacji, co było szczególnie
widoczne w 1992 r. oraz po 1999 r., kiedy to znaczna część społeczeństwa odmówiła akceptacji prywatyzacji również w warstwie ideologiczno-symbolicznej.
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26. Z
 agadnienie otwartych innowacji jako
przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

26.1. Wprowadzenie
W warunkach intensywnych przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych innowacje stają się kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstw.
Jednak samo prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej okazuje się niewystarczającym sposobem na zwiększanie sprawności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa stają przed koniecznością poszukiwania innych
sposobów na kreowanie i komercjalizowanie innowacji. Tym nowym sposobem
mogą być innowacje realizowane w modelu otwartym, czyli we współpracy
z podmiotami znajdującymi się w otoczeniu zarówno bliższym, jak i dalszym.
Badania otwartych innowacji rozwijają się intensywnie na świecie i w Polsce. Pomimo że liczba publikacji poświęconych tej tematyce gwałtownie rośnie
w ostatnich latach, to nadal eksploatacja tego obszaru badawczego jest niewystarczająca. Ze względu na rozwój technologii informacyjnej, która wspiera
współpracę, ten model innowacyjności jest także coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa. Otwartych innowacji nie można zatem nazwać
tylko ciekawostką o małym znaczeniu aplikacyjnym. Coraz częstsze ich wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze jest ważnym argumentem na rzecz
konieczności badania tego zjawiska.
Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków dotychczas prowadzonych badań w zakresie otwartych innowacji. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie przeglądu literatury zarówno w ujęciu światowym,
jak i krajowym, co pozwoli na wykazanie luk badawczych w badaniach krajowych. Identyfikację obszarów badań otwartych innowacji w ujęciu krajowym dodatkowo uzupełniono o analizę grantów finansowych przez Narodowe
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Centrum Nauki i dotyczących tematyki współpracy w procesie innowacji. Zjawisko otwartych innowacji jest przedmiotem zainteresowania różnych nauk,
ale autorki skupiły się tylko na analizie badań w obszarze nauk o zarządzaniu.

26.2. Główne kierunki badań otwartych innowacji na świecie
Zagadnienie otwartych innowacji cieszy się dużym zainteresowaniem
badaczy na świecie. Przejawem tego zainteresowania jest stale rosnąca liczba
publikacji naukowych odnoszących się do tematyki otwartych innowacji. O ile
w roku 2003 były zaledwie dwie takie publikacje, to w roku 2012 już 3581.
Można powiedzieć, że każdy kolejny rok przynosi nowe perspektywy eksploracji badawczej otwartych innowacji.
Mnogość prowadzonych badań sprawia, że w literaturze przedmiotu pojawiają się różne próby ich grupowania. O. Gassmann, E. Enkel, H. Chesbrough2
identyfikują dziewięć perspektyw, w ramach których prowadzone są badania
otwartych innowacji. Są to następujące perspektywy: przestrzenna, strukturalna, perspektywa punktu widzenia użytkownika, perspektywa dostawcy,
pespektywa wykorzystania, perspektywa procesów, narzędziowa, instytucjonalna oraz perspektywa kultury. Z kolei U. Lichtenthaler3 dzieli wszystkie badania otwartych innowacji na cztery strumienie: transakcji technologicznych,
użytkowników, modeli biznesowych oraz strumień innowacyjnych rynków. Na
cztery strumienie, ale zupełnie inne, dzieli badania O. Gassmann4. Jego zdaniem, są to następujące strumienie: internacjonalizacji innowacji, integracji
wczesnych dostawców, użytkowników innowacji oraz strumień zewnętrznej
komercjalizacji technologii. Jeszcze inny podział wszystkich badań odnośnie
do otwartych innowacji proponują J. West i M. Bogers5. Dzielą oni badania
na następujące strumienie: zewnętrznego pozyskiwania innowacji, zewnętrznej

A. Kovacs, B. Van Looy, B. Cassiman, Exploring the Scope of Open Innovation: A Bibliometric Review of a Decade of Research, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/439281/1/MSI_1401.pdf, s. 5–6, 37.
2 O. Gassmann, E. Enkel, H. Chesbrough, The Future of Open Innovation, “R&D Mana
gement” 2010, Vol. 40, No. 3, s. 213–214.
3 U. Lichtenthaler, Open Innovation: Past Research, Current Debates, and Future Directions, “Academy of Management Perspectives” 2011, Vol. 25 (1), s. 75–93.
4 O. Gassmann, Opening up the Innovation Process: Towards an Agenda, “R&D Management” 2006, Vol. 36, No. 3, s. 223–228.
5 J. West, M. Bogers, Leveraging External Sources of Innovation: A review of Research
on Open Innovation,”Journal of Product Innovation Management” 2013, Vol. 31, No. 7.
1
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integracji innowacji, komercjalizacji zewnętrznych innowacji oraz strumień
interakcji pomiędzy ogniwami firmy a jej współpracownikami.
Próby pogrupowania tych perspektyw podjęła się także A. Sopińska6. Zdaniem autorki, większość badań dotyczących zagadnienia otwartych innowacji
można przyporządkować do jednej z dziewięciu płaszczyzn badań:
• skali i specyfiki zjawiska otwartych innowacji,
• determinant zjawiska otwartych innowacji,
• wpływu otwartych innowacji na różne sfery funkcjonowania podmiotów,
• dotyczących zagadnienia zarządzaniem wiedzą w otwartych innowacjach,
• sieci i społeczności tworzących otwarte innowacje,
• ukierunkowanych na rolę klientów i użytkowników w procesie tworzenia
innowacji,
• dotyczących kwestii zarządzania technologią w otwartych innowacjach,
• opisujących sposoby wdrażania i zarządzania otwartymi innowacjami,
• opisujących rolę platform internetowych w otwartych innowacjach.
Skala i specyfika zjawiska otwartych innowacji mogą być rozpatrywane
z różnych perspektyw: perspektywy określonej kategorii przedsiębiorstw, danego
sektora czy regionu geograficznego. Jako przykład badań skali i specyfiki zjawiska otwartych innowacji prowadzonych z perspektywy określonej kategorii
przedsiębiorstw mogą posłużyć: badania dotyczące skali zjawiska przyjmowania modelu otwartych innowacji w dużych firmach przeprowadzone przez
H. Chesbrough i S. Brunswicker7, badania otwartych innowacji w firmach
rodzinnych przeprowadzone przez M. Rautiainen, T. Pihkala i M. Ikävalko8 czy
badania różnic pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP i dużymi firmami
w zakresie wykorzystania otwartych innowacji i korzyści, które one przynoszą9.
Przykładem badań skali zjawiska otwartych innowacji z perspektywy danego
sektora mogą być badania prowadzone w sektorze biofarmaceutycznym10,
6 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez
przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 48–56.
7 H. Chesbrough, S. Brunswicker, A Fad or a Phenomenon? The Adoption of Open Innovation Practices in Large Firms, “Research Technology Management” 2014, Vol. 57, No. 2,
s. 16–25.
8 M. Rautiainen, T. Pihkala, M. Ikävalko, Family Business System Models – A Case Study
and Some Implications of Open Systems Perspective, “Journal of Small Business and Entrepreneurship” 2012, Vol. 25, No. 2, s. 155–168, s. 253–254.
9 A. Spithoven, W. Vanhaverbeke, N. Roijakkers, Open Innovation Practices in SMEs
and Large Enterprises, “Small Business Economics” 2013, Vol. 41, No. 3, s. 537–562.
10 F. Michelino, E. Lamberti, A. Cammarano, M. Caputo, Measuring Open Innovation
in the Bio-Pharmaceutical Industry, ”Creativity and Innovation Management” 2015, Vol. 24,
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usług finansowych11 czy w sektorze publicznym12. Z kolei jako przykład badań
dotyczących diagnozy skali wykorzystania otwartych innowacji z perspektywy
regionu mogą posłużyć badania relacji pomiędzy regionalną kulturą a otwartymi innowacjami13 oraz dotyczące skali wykorzystania otwartych innowacji
w Europie14.
W ramach badań dotyczących determinant zjawiska otwartych innowacji najczęściej rozpatrywane są determinanty środowiskowe w ujęciu danego
kraju, branży lub typu instytucji. Przykładem badań odnoszących się do środowiskowych determinant otwartych innowacji w ujęciu danego kraju mogą
być badania przeprowadzone przez J. Krapez, M. Skerlavaj i A. Groznik w Słowenii15, a także badania przeprowadzone przez S. Pervan, Y. Al-Ansaari i J. Xu
w Dubaju16. Przykładem badań odnoszących się do determinant otwartych
innowacji w ujęciu branżowym mogą być badania klimatu sprzyjającego otwartym innowacjom w branży kosmetologicznej17, natomiast w ujęciu określonej
kategorii instytucji – badania natury i wpływu instytucji szkolnictwa wyższego
na system otwartych innowacji przeprowadzone w Wielkiej Brytanii18.
Odrębną grupę stanowią badania wpływu zastosowania otwartych innowacji na różne aspekty funkcjonowania firm. Najczęściej badanymi aspektami są:
poziom innowacyjności, możliwości eksportowe oraz wyniki finansowe. Warto
zaznaczyć, że część badaczy skupia się na analizie wpływu jedynie określonej
No. 1, s. 4–28; T. J. Fetterhoff, D. Voelkel, Managing Open Innovation in Biotechnology,
“Research – Technology Management” 2006, No. 49.
11 D. Fasnacht, Open Innovation in the Financial Services, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
12 S. M. Lee, T. Hwang, D. Choi, Open Innovation in the Public Sector of Leading Countries, “Management Decision” 2012, Vol. 50, No. 1, s. 147–162.
13 F. Tödtling, P. Prud'homme van Reine, S. Dörhöfer, Open Innovation and Regionalculture Findings from Different Industrial and Regional Settings, “European Planning Studies”
2011, Vol. 19, No. 11, s. 1885–1907.
14 A. Schroll, A. Mild, Open Innovation Modes and the Role of Internal R&D, “European
Journal of Innovation Management” 2011, Vol. 14, No. 4, s. 475–495.
15 J. Krapez, M. Skerlavaj, A. Groznik, Contextual Variables of Open Innovation Paradigm
in the Business Environment of Slovenian Companies, “Economic and Business Review for
Central and South-Eastern Europe” 2012, Vol. 14, No. 1, s. 17–38.
16 S. Pervan, Y. Al-Ansaari, J. Xu, Environmental Determinants of Open Innovation
in Dubai SMEs, “Industrial Marketing Management” 2014.
17 Ch. Yen-Cheng, L. Ching-Sung, T. Pei-Ling, Y. Tung-Han, Investigating Organizational
Open Innvation Climate and Relationships, “Australian Journal of Business and Management Research” 2012, Vol. 2, No. 5, s. 69.
18 J. Howells, R. Ramlogan, Ch. Shu-Li, Universities in an Open Innovation System: a UK
Perspective, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2012, Vol. 18,
No. 4, s. 440–456.
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kategorii otwartych innowacji (dośrodkowych19 lub odśrodkowych20), inni
uwzględniają obie kategorie21, a jeszcze inni nie dokonują rozróżnienia między nimi, badając ogólny wpływ wprowadzenia otwartych innowacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw22.
Trudno wyobrazić sobie badanie zjawiska otwartych innowacji bez kontekstu zarządzania wiedzą. Nic więc dziwnego, że wielu badaczy w centrum
swoich zainteresowań umieszcza zagadnienia dotyczące: pozyskiwania wiedzy,
dzielenia się wiedzą, strategii zarządzania wiedzą wewnętrzną i zewnętrzną,
determinant skłaniających uczestników otwartych innowacji do wymiany wiedzy, konsekwencji dzielenia się wiedzą. Do przedstawicieli nurtu eksploracji
otwartych innowacji z perspektywy procesów wiedzy można zaliczyć m.in.
N. L. Díaz-Díaz i P. De Saá-Pérez, którzy badali zewnętrzne źródła wiedzy i ich
wpływ na wykorzystanie wiedzy znajdującej się wewnątrz firmy23, F. G. Alberti
i E. Pizzurno badających zakres wymiany wiedzy w klastrach oraz rolę poszczególnych uczestników w wymianie wiedzy 24 czy V. Nedon i C. Herstatt zajmujących się badaniem determinant wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami
działów B+R w projektach związanych z otwartymi innowacjami25.
Nieodłącznym elementem otwartych innowacji jest sieciowość. Tematyka
sieci i społeczności współtworzących otwarte innowacje oraz relacji pomiędzy
poszczególnymi uczestnikami współtworzącymi innowacje to kolejna płaszczyzna eksploracji zjawiska otwartych innowacji w literaturze światowej.
19 M. Inauen, A. Schenker-Wicki, The Impact of Outside-in Open Innovation on Innovation Performance, “European Journal of Innovation Management” 2011, Vol. 14, No. 4,
s. 496–520.
20 M. Inauen, A. Schenker-Wicki, Fostering Radical Innovations with Open Innovation,
“European Journal of Innovation Management” 2012, Vol. 15, No. 2, s. 212–231.
21 C. J. Cheng, E. C. Shiu, The Inconvenient Truth of the Relationship between Open Innovation Activities and Innovation Performance, “Management Decision” 2015, Vol. 53, No. 3,
s. 647–625; V. Lazzarotti, R. Manzini, L. Pellegrini, Firm-specific Factors and the Openness
Degree: a Survey of Italian Firms, “European Journal of Innovation Management” 2011,
Vol. 14, No. 4, s. 412–434.
22 Y. J. H. Joseph, C. Bong-Jin, An ExploratorySstudy of the Economic Effect of Open
Innovation, “Journal of Science and Technology Policy Management” 2014, Vol. 5, No. 1,
s. 24–40.
23 N. L. Díaz-Díaz, P. De Saá-Pérez, The Interaction between External and Internal Know
ledge Sources: An Open Innovation Vie, “Journal of Knowledge Management” 2014, Vol. 18,
No. 2, s. 430–446.
24 F. G. Alberti, E. Pizzurno, Knowledge Exchanges in Innovation Network: Evidences from
an Italian Aerospace Cluster, “Competitiveness Review” 2015, Vol. 25, No. 3, s. 258–287.
25 V. Nedon, C. Herstatt, R&D Employees' Intention to Exchange Knowledge within Open
Innovation Projects, ISPIM Conference Proceedings: 1–26. Manchester: The International
Society for Professional Innovation Management (ISPIM) 2014.
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Przykładowe tematy badawcze realizowane z tego obszaru to: badania wpływu
pozycji w sieci i przepływu otwartych innowacji na rozwój nowych produktów26, badania kompetencji pośredników w sieciach otwartych innowacji w fazie
eksploracji i eksploatacji procesu innowacyjnego w obszarze innowacji telekomunikacyjnych27, badania efektywności sposobów rekrutacji i zatrzymania
uczestników w otwartych internetowych projektach służących powstawaniu
otwartych innowacji28 czy badania współpracy w społecznościach tworzących
otwarte innowacje oraz sposobach i narzędziach motywowania użytkowników
do współpracy w tych społecznościach29.
Szczególną kategorię uczestników otwartych innowacji stanowią klienci.
Badaniem roli klientów w procesie powstawania otwartych innowacji zajmowali się m.in. C. Sjödin i P. Kristensson30. W swoich badaniach opisali oni
wyniki współtworzenia otwartych innowacji w sferze usług pod kątem oceny
doświadczeń klientów we współtworzeniu otwartych innowacji w trakcie projektu oraz porównali wiedzę uzyskaną o świadomych i ukrytych potrzebach
klientów z wynikami tradycyjnych badań marketingowych.
Problem wdrażania i zarządzania otwartymi innowacjami, w tym opis
stosowanych strategii i modeli, to kolejna płaszczyzna eksploracji zjawiska
otwartych innowacji. W literaturze można znaleźć wiele studiów przypadków
opisujących praktyki stosowane w zakresie wdrażania koncepcji otwartych
innowacji w konkretnych podmiotach, rozwiązań strukturalnych sprzyjających
ich wprowadzaniu oraz strategii zarządzania otwartymi innowacjami. Przykładem mogą być studia przypadków, które opracowali M. Purdy, M. Robinson i W. Kuangyi31.
Zjawisko otwartych innowacji jest też diagnozowane z perspektywy technologicznej. Kwestie zarządzania technologią w otwartych innowacjach oraz
26 E. Mazzola, G. Perrone, S. Kamuriwo Dzidziso, Network Embeddedness and New Product Development in the Biopharmaceutical Industry: The Moderating Role of Open Innovation Flow, “In International Journal of Production Economics” 2015, Vol. 160, s. 106–119.
27 W. Janssen, H. Bouwman, R. van Buuren, T. Haaker, An Organizational Competence
Model for Innovation Intermediaries,”European Journal of Innovation Management” 2014,
Vol. 17, No. 1, s. 2–24.
28 K. Crowston, N. Jullien, F. Ortega, Collaborative Communities: Analyzing Recruitment
Efficiency, “Technology Innovation Management Review” 2013, Vol. 3, No. 1, s. 20–26.
29 M. Antikainen, M. Mäkipää, M. Ahonen, Motivating and Supporting Collaboration
in Open Innovation, “European Journal of Innovation Management” 2010, Vol. 13, No. 1,
s. 100–119.
30 C. Sjödin, P. Kristensson, Customers' Experiences of Co-creation During Service Innovation, “International Journal of Quality and Service Sciences” 2012, Vol. 4, No. 2, s. 189–204.
31 M. Purdy, M. Robinson, W. Kuangyi, Three New Business Models for the Open Firm,
“Strategy & Leadership” 2012, Vol. 40, No. 6, s. 36–41.
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jej transferu do otoczenia to zagadnienia, które diagnozowali m.in. J. K. Christiansen, M. Gasparin i C. J. Varnes32.
Coraz częściej otwarte innowacje tworzone są przy wykorzystaniu odpowiednich platform internetowych, stąd można także mówić o jeszcze jednej
płaszczyźnie badań otwartych innowacji – płaszczyźnie roli platform internetowych w otwartych innowacjach. W ramach tego zbioru można wymienić m.in.
badania W. Wei, który podjął się próby kategoryzacji innowacji tworzonych
na platformach internetowych33 czy badania napięć pomiędzy uczestnikami
platform innowacyjnych przeprowadzone przez S. L. Jarvenpaa i A. Wernicka34.
Powyżej zaprezentowany przegląd głównych obszarów eksploracji zagadnienia otwartych innowacji pozwala postawić tezę, że zjawisko tworzenia innowacji w modelu otwartym, choć już dość dobrze zdiagnozowane na świecie,
nadal może stanowić inspirację dla wielu badaczy, w tym polskich.

26.3. Główne kierunki badań otwartych innowacji w Polsce
Kierunki badań zagadnienia otwartych innowacji realizowane przez polskich
badaczy są zbieżne z badaniami prowadzonymi w innych krajach, choć nieco
uboższe w swoim zakresie. Są to zarówno badania empiryczne, jak i koncepcyjne, a ich liczba dynamicznie wzrasta w ostatnich latach. Większość badań
dotyczących otwartych innowacji przypada na okres po 2010 roku. Można
odnaleźć liczne artykuły, pojawiają się także pojedyncze publikacje książkowe.
Badania prowadzone przez polskich naukowców, podobnie jak zagranicznych, dotyczą różnych perspektyw: przedsiębiorstwa, sektora czy regionu, ale
także perspektywy określonego rodzaju innowacji powstającej w modelu otwartym35. O skali i znaczeniu zjawiska otwartych innowacji z perspektywy sektora

32 J. K. Christiansen, M. Gasparin, C. J. Varnes, Improving Design with Open Innovation:
A Flexible Management Technology, “Research Technology Management” 2013, Vol. 56,
No. 2, s. 36–44.
33 W. Wei, An Empirically Derived Framework of Web-based Interactive Innovation Practices, “Innovation: Management, Policy & Practice” 2013, Vol. 15, No. 1, s. 69–82.
34 S. L. Jarvenpaa, A. Wernick, Paradoxical Tensions in Open Innovation Networks, “European Journal of Innovation Management” 2011, Vol. 14, No. 4, s. 521–548.
35 A. Sopińska, Diagnosis of the Phenomenon of Creating Open Process Innovations on the
Polish Market, w: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible
Organizations, red. J. Teczke, P. Buła, Kraków 2017; A. Sopińska, Otwarte innowacje produktowe – diagnoza zjawiska w polskich przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty
Naukowe UUE w Katowicach” 2016, nr 280.
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pisze M. Juchniewicz36, przedstawiając innowacje dośrodkowe w przemyśle
spożywczym. Z kolei P. Mielcarek37 zajmuje się innowacjami w modelu otwartym na przykładzie branży IT. Natomiast E. Kochańska38 pisze o dobrych praktykach w innowacjach w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, a Ł. Puślecki39
skupia się na aliansach technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym.
Inny badacz – J. Fazlagić40 wskazuje na różnice w modelach tworzenia otwartych innowacji w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych. Zauważa
on, że to niematerialność usług sprawia, iż przedsiębiorstwa w naturalny sposób wykorzystują klientów jako współtwórców innowacji. Tematyka otwartych innowacji pojawia się także w kontekście regionu i znaczenia dla wzrostu
innowacyjności41.
We wcześniejszych pracach polskich badaczy można spotkać ogólne rozważania na temat możliwości zastosowania podejścia otwartego w procesach
innowacyjnych. Często są one poparte licznymi analizami przypadków zarówno
polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw42. Ciekawe analizy realizacji
otwartych innowacji zawiera książka M. Roszkowskiej-Menkes i J. Karpacza43,
w której autorzy na przykładzie wielkich przedsiębiorstw prezentują szanse
i zagrożenia związane z otwartymi innowacjami, a także omawiają w sposób
kompleksowy problematykę otwartych innowacji oraz wskazują wyzwania,
jakie ten typ innowacji generuje dla przedsiębiorstw.

36 M. Juchniewicz, Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym – skala i znaczenie zjawiska, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2004, nr 3.
37 P. Mielcarek, Development of Innovation Process in Open Innovation Model-an IT Case
Study, “Przegląd Organizacji” 2015, nr 6, s. 33–41.
38 E. Kochańska, Determinanty wykorzystania dobrych praktyk hiszpańskich w zakresie
wdrażania otwartych innowacji przez polskie firmy tekstylne i odzieżowe, „Acta Innovations”
2013, Vol. 9, s. 34–42.
39 Ł. Puślecki, Strategiczne alianse technologiczne w sektorze biofarmaceutycznym
– alianse otwartych innowacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, t. 2, nr 315, s. 141–149.
40 J. Fazlagić, Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, nr 229, s. 207–218.
41 M. Gryczka, Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu open innovation,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, t. 1, nr 33, s. 33–5; N. Przybylska, Rozwój innowacyjności
przedsiębiorstw i regionu poprzez otwarte innowacje, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015,
nr 5 (16), cz. 1, s. 203–216.
42 B. Mierzejewska, Open Innovation–nowe podejście w procesach innowacji, „E-mentor”
2008, nr 1, s. 24.
43 M. Roszkowska-Menkes, J. Karpacz, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
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Jednym z głównych zagadnień badanych w Polsce w kontekście otwartych
innowacji jest kwestia współpracy z różnymi podmiotami. W ramach tego
nurtu identyfikowane są czas trwania, powtarzalność, korzystność czy dojrzałość relacji44, analizowani są uczestnicy otwartych innowacji pod kątem przejawiania inicjatywy i stopnia zaangażowania w proces tworzenia otwartych
innowacji45, ale także badane są realizowane przez przedsiębiorstwa strategie
współpracy z zewnętrznymi podmiotami w otwartych innowacjach46. Niestety
większość badań dowodzi, że polskie przedsiębiorstwa najczęściej współpracują z podmiotami z sąsiednich ogniw w łańcuchu wartości, czyli z klientami
(nabywcami) i dostawcami.
Część polskich badaczy za podstawę eksploracji zagadnienia zaangażowania różnych podmiotów w proces współtworzenia innowacji przyjmuje dane
GUS. Na podstawie analizy danych statystycznych GUS wykazywana jest,
na znacznej próbie badawczej, zarówno sama skala współpracy z różnymi podmiotami47, jak i korzystność takiej współpracy dla działalności innowacyjnej48
oraz rodzaj współpracy w podziale na kategorie przedsiębiorstw czy wielkość
nakładów na zakup wiedzy zewnętrznej49.
Warto zauważyć, że część badań w nurcie identyfikującym podmioty współtworzące otwarte innowacje skupia się tylko na jednej kategorii partnerów
– kliencie. Najwięcej badań dotyczy samej roli klienta w procesie współtworzenia innowacji50, jednak pojawiają się także badania rozszerzające tę tematykę
i uwzględniające takie elementy, jak: ocena systemu komunikowania się z klientem w procesie otwartych innowacji51, budowanie relacji z klientami i tworze-

44 A. Zakrzewska-Bielawska, Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa – w kierunku open innovation, „Management Forum” 2016, nr 1 (4), s. 3–10.
45 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Wybór partnerów do tworzenia innowacji w modelu
otwartym, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, Vol. 5, No. 9.
46 A. Sopińska, P. Dziurski, Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce,
w druku – na Szkołę Letnią 2018.
47 D. Langer, Koncepcja otwartych innowacji – nowy paradygmat w teorii innowacji,
„Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej” 2011, nr 55, s. 133–145.
48 D. Rojek, Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2014, nr 101.
49 A. Misztal, Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewaluacja, „Zeszyty
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2017, nr 1 (33), s. 27–37.
50 A. Kuberacka, Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2013, t. 31.
51 D. Jelonek, Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, Nr 1/31, s. 318–329.
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nie innowacji z perspektywy klienta52, a także formy współdziałania klientów
z przedsiębiorstwami w procesie rozwoju i doskonalenia oferty produktowej53.
Kolejna duża grupa badań skupia się na efektach realizacji innowacji
w modelu otwartym. Najczęściej badany jest wpływ otwartych innowacji na
konkurencyjność przedsiębiorstwa, a przedmiotem badań są przedsiębiorstwa
z sektora MSP54. Prowadzone są także badania podejmujące próbę łączenia
otwartych innowacji z efektywnością finansową przedsiębiorstwa55 czy innymi
łatwiejszymi do uchwycenia skutkami wdrażania otwartych innowacji jak
np. sprawnością innowacyjną (mierzoną udziałem sprzedaży nowych produktów w sprzedaży ogółem)56. Pojawia się jednak pewna niejednoznaczność
wyników badań, głównie ze względu na zastosowanie przez poszczególnych
badaczy różnych mierników skutków realizacji otwartych innowacji. Na tym
tle badania M. Pichlak57 dowodzą, że strategia otwartych innowacji, obejmująca zewnętrzne nabywanie wiedzy (technologii) oraz zewnętrzne jej wykorzystywanie, jest efektywna i przynosi wyraźną poprawę zarówno poziomu
innowacyjności, jak i efektywności organizacji (identyfikowanej za pomocą
oceny subiektywnej respondentów, jak i za pomocą wskaźników ROA i ROS).
Związek koncepcji otwartych innowacji z tematyką sieci i sieciowości powoduje, że także w tym obszarze pojawiają się badania empiryczne i koncepcyjne.
Badana jest istota otwartych innowacji i jej oddziaływanie na efektywność
zarządzania sieciowego organizacją58, ewolucja form organizacyjnych sieci

52 P. D. Pourbaix, Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą, „Konsumpcja
i Rozwój” 2015, nr 4 (13), s. 40–50.
53 M. Kieżel, J. Wiechoczek, Aktywność konsumentów w procesie kreowania produktów
bankowych i dóbr zaawansowanych technicznie w kontekście koncepcji otwartych innowacji,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu” 2016, nr 459, s. 142–152.
54 R. Stanisławski, Open innovation wśród małych i średnich przedsiębiorstw jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 6(2);
E. Jędrych, M. Szczepańczyk, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez innowacje otwarte, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula/ Vistula University Working
Papers” 2016, nr 51 (6), s. 5–17.
55 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa,
„Zarządzanie i Finanse” 2016, t. 14, nr 2/1, Wydz. Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
Sopot 2016.
56 M. Lewandowska, Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2014, Nr 2, s. 53–80.
57 M. Pichlak, Otwarte innowacje – konieczność czy moda? Aspekty teoretyczne oraz wyniki
badań empirycznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania” 2012, nr 41 (1), s. 126.
58 A. Pomykalski, Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją, „Prace
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 3 (4), s. 139–148.

26. Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu

399

współpracy59, a także charakterystyka sieci innowacji i realizowanych w nich
procesów otwartych innowacji60. Coraz więcej badań dotyczy otwartej innowacyjność w sieciach łańcuchów dostaw61, jej przejawów62, a także związku
z elastycznością łańcucha dostaw63.
Istotnym nurtem badań jest także obszar pogłębiający wiedzę o znaczeniu
Internetu w otwartych innowacjach64, wykorzystaniu platform internetowych
(w tym kreowaniu i wykorzystaniu wiedzy ich uczestników)65 czy też rozpoznawaniu znaczenia społeczności internetowych w otwartej innowacyjności66.
W tym obszarze badawczym najczęściej poruszane są kwestie crowdsourcingu,
koprodukcji, oprogramowania open source, a także motywowania społeczności do aktywnego udziału w procesie kreowania innowacji.
Jednym z motywów tworzenia innowacji w modelu otwartym jest możliwość pozyskania zasobów zewnętrznych partnerów. Obszar badań dotyczący
kwestii zasobów, ich posiadania lub dostępu do nich, a w efekcie wykorzystania
w procesie otwartych innowacji jest także przedmiotem eksploracji polskich
badaczy. Przykładem mogą być badania A. Sopińskiej i W. Mierzejewskiej67
prowadzone w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim. Szczególną kategorią zasobów wykorzystywanych w otwartych innowacjach są zasoby wiedzy. Można wskazać jako przykłady badania tego zasobu
chociażby analizy wpływu uczestnictwa w aliansach wiedzy na tworzenie

59 L. Knop, S. Olko, Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy, „Organizacja
i Zarządzanie” 2008, nr 1.
60 M. Dolińska, Otwarte procesy innowacji realizowane w sieci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, t. 6, s. 77–88.
61 D. Surówka-Marszałek, Sieci otwartych innowacji w globalnych łańcuchach dostaw,
„Marketing i Rynek” 2017, nr 9 (CD), s. 400–407.
62 B. Ocicka, Znaczenie ekoinnowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Logistyka” 2014,
nr 3, s. 7274–7277.
63 A. Laskowska-Rutkowska, Czas, kooperacja, innowacja-presja czasu a innowacyjne
formy kooperacji sieciowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, s. 453.
64 D. Jelonek, The Role of the Internet in Open Innovations Models Development, “Business Informatics” 2012, Vol. 1, No. 23, s. 38–47.
65 M. Dolińska, Otwarte innowacje w Internecie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017,
nr 18 (cz. 1 Agile Commerce – świat technologii i integracji procesowej), s. 73–83.
66 R. Lenart-Gansiniec, Społeczności wirtualne i otwarte innowacje-perspektywa organizacji publicznych, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 280, 82–93.
67 A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2017; A. Sopińska, W. Mierzejewska, Zasobowe uwarunkowania otwartych innowacji, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
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otwartych innowacji68. A. Mikos, W. Kozioł i P. Bełzowski69 zwracają uwagę
na to, że kooperacja w zarządzaniu wiedzą jest jedną z kluczowych determinant, które kształtują zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa. Problematyką
zarządzania zasobami wiedzy zajmuje się również A. Sopińska70.
W badaniach otwartych innowacji prowadzonych przez polskich naukowców pojawiają się także bardzo szczegółowe zagadnienia. Ciekawym wątkiem
są badania dotyczące czynników sprzyjających lub zagrażających otwartości
procesów innowacji, a w szczególności roli pokolenia Y w procesie otwartych
innowacji71 czy znaczenia pracowników wiedzy w procesie otwartych innowacji72. Inne, równie wąskie, ujęcia badawcze dotyczą takich wątków jak firmy
odpryskowe jako jedna z form otwartych innowacji umożliwiająca komercjalizację wiedzy i technologii73.
Niestety mało rozpoznanym obszarem w polskich badaniach jest sam proces realizacji otwartych innowacji. Większość badań z tej tematyki ma charakter koncepcyjny, a mało jest empirycznych. Badania koncepcyjne związane
z realizacją otwartych innowacji, a także procesem tworzenia wartości ekonomicznej w tym modelu można odnaleźć m.in. w pracy M. Pichlak74.
Jak wynika z powyższego syntetycznego przeglądu badań otwartej innowacyjności, polscy badacze skupiają się głównie na następujących obszarach
tematycznych: skali i specyfice otwartych innowacji, roli wiedzy w otwartych
innowacjach, związku otwartych innowacji z nowymi technologiami, roli różnych podmiotów w procesie tworzenia otwartych innowacji oraz skutkach
i efektach wdrażania otwartych innowacji. Zakres tematyczny prowadzonych
68 R. Lenart-Gansiniec, Wykorzystywanie aliansu wiedzy w tworzeniu otwartych innowacji,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 444, s. 262–273;
A. Wójtowicz, L. Kozioł, Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, „Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, t. 1, nr 20, s. 211–223.
69 A. Mikos, W. Kozioł, P. Bełzowski, Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t.1, nr 24, s. 137–147.
70 A. Sopińska, Zarządzanie zasobami wiedzy w otwartym modelu tworzenia innowacji,
w: Księga Jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, red. Z. Dworzecki, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
71 D. Rynkiewicz, Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych, „Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2014, Vol. 34, No. 4.
72 R. Lenart-Gansiniec, Pracownik wiedzy inicjatorem otwartych innowacji, Proceedings
of the International Scientific Conference on MMK 2015: International Masaryk Conference
For Ph. D. Students And Young Researchers: December 14–18, 2015.
73 A. Kwiotkowska, Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym, „Studia i Prace
Kolegium Zarządzania I Finansów” 2010, nr 99, s. 113.
74 M. Pichlak, Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami,
„Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2012, Politechnika Śląska, s. 281–292.
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badań, a także stopień rozpoznania tego zagadnienia świadczą o początkowej
fazie rozwoju badań nad otwartą innowacyjnością w Polsce.

26.4. Otwarte innowacje w świetle projektów finansowanych
ze środków Narodowego Centrum Nauki
Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot badań prowadzonych
w ramach projektów NCN nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem polskich badaczy. Wydawałoby się, że rosnąca liczba publikacji z zakresu otwartych innowacji jest efektem realizowanych badań, w tym tych finansowych
z NCN. Niestety skala realizowanych badań dotyczących otwartych innowacji w ramach panelu HS4 (w którym to mieszczą się nauki o zarządzaniu) jest
znikoma, nawet w odniesieniu do projektów z obszaru innowacji, innowacyjności i zarządzania innowacjami. Analiza kluczowych słów odnoszących się
do wszystkich kategorii grantów NCN w ramach panelu HS4 (wraz z projektem Opus 13 i Preludium 13 z roku 2017) pozwoliła zidentyfikować zaledwie
4 projekty zawierające słowo „otwarte innowacje”, podczas gdy projektów
zawierających słowo: „innowacje” było aż 45; projektów zawierających słowa
„zarządzanie innowacjami” – 37, a projektów ze słowem „innowacyjność”
– 24. Warto zaznaczyć, że 3 spośród 4 zidentyfikowanych projektów dotyczących otwartych innowacji są nadal w trakcie realizacji. Taki stan powoduje, że
można wskazać jedynie cele badań, a nie ich wyniki (tabela 1).
Celem pierwszego z projektów jest analiza aliansów otwartych innowacji
i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) (m.in. Polska, Słowacja, Węgry, Słowenia, Estonia), a także weryfikacja narzędzi wykorzystywanych do realizacji
aliansów w tych krajach. Dodatkowo zespół badawczy podjął się próby oceny
wpływu poszczególnych narzędzi do zarządzania aliansami na ich sukces.
Wynikającym z celu głównego zadaniem stawianym w projekcie jest również
próba przeprowadzenia analizy porównawczej realizacji aliansów otwartych
innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w grupie wybranych krajów CEE.
W ramach drugiego z projektów (jedynego zakończonego), próbowano
odpowiedzieć na pytania: Jak rozumieć crowdfunding? Czy transformacja
energetyczna może być sfinansowana społecznościowo? Autorka projektu dokonała interesującego przeglądu praktyk stosowanych w ramach wykorzystania
crowdfundingu do tworzenia innowacji w dziedzinie energii.
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Tabela 1. Zjawisko otwartych innowacji w projektach NCN w panelu HS4
Tytuł projektu

Kierownik
projektu

Jednostka

Rodzaj konkursu/rok

Analiza aliansów otwartych
innowacji i partnerstw
strategicznych w sektorze
biofarmaceutycznym w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej

dr Łukasz
Puślecki

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu,
Wydział Gospodarki
Międzynarodowej

SONATA 10/ 2015 r.
– projekt w realizacji

Dynamika tworzenia innowacji
technologicznych i biznesowych
w przedsięwzięciach
finansowanych społecznościowo:
projekty z dziedziny energii

mgr Agata
Kinga Stasik

Akademia Leona
Koźmińskiego

PRELUDIUM 8/ 2014 r.
– projekt zakończony

Doskonalenie procesów otwartej
innowacji i odnowy strategicznej
przedsiębiorstwa

dr Paweł
Mielcarek

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu, Wydział
Zarządzania

SONATA 11/ 2016 r.
– projekt w realizacji

Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
a konkurencja na rynku dóbr

dr hab. Jacek
Prokop

Szkoła Główna
Handlowa
w Warszawie,
Kolegium Gospodarki
Światowej

OPUS 13/2017 r.
– projekt w realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/wyniki

Zgodnie z założeniami trzeciego z projektów odnowa modelu biznesowego
oparta na otwartych innowacjach powinna być sterowana i starannie planowana. Do tego celu posłużyć mogą dwie koncepcje. Pierwsza z nich to dojrzałość procesowa, na podstawie której można ocenić poziom uporządkowania
i efektywności działań realizowanych przez przedsiębiorstwo. Druga koncepcja
dotyczy oceny spójności działań i dostarcza informacji, czy i w jakim stopniu
działania firmy pozwalają na spełnienie potrzeb klienta oraz osiąganie zysku.
Po wzajemnym zestawieniu ocen dojrzałości i spójności w polskich przedsiębiorstwach będzie można, zdaniem badaczy, odpowiedzieć na pytanie: Przy
jakim układzie obu zmiennych możliwe jest wytworzenie największej liczby
innowacji odpowiadających na potrzeby klienta i jednocześnie pozwalających
na osiąganie zysku?
Celem ostatniego (czwartego) projektu jest ocena ekonomicznych skutków
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie badań i rozwoju. Zamiarem badaczy jest dokonanie analizy wpływu tej współpracy na innowacyjność
branży oraz na rynki produktów finalnych. W szczególności chcą oni oszacować rozmiary podaży produktu i wysokość cen rynkowych w celu określenia
poziomu zysków przedsiębiorstw, korzyści dla konsumentów oraz dobrobytu
społecznego.
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Mimo że zagadnienie otwartych innowacji jest tematem zalewie czterech
projektów NCN, to i tak wyraźnie można zauważyć, iż badane w nich zagadnienie otwartych innowacji jest rozpatrywane z bardzo różnych perspektyw:
perspektywy analizy relacji pomiędzy partnerami współtworzącymi innowacje
w modelu otwartym (projekt 1), perspektywy finansowania otwartych innowacji (projekt 2), perspektywy tworzenia modelu biznesowego opartego na otwartych innowacjach (projekt 3) oraz perspektywy skutków współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami przy tworzeniu innowacji (projekt 4).

26.5. Podsumowanie
Znaczenie innowacji dla szeroko rozumianego sukcesu przedsiębiorstwa
jest w dzisiejszych czasach bezdyskusyjne. Pojawia się tylko pytanie o to,
w jakim modelu będą one realizowane? Wydaje się, że w obecnych czasach
model tworzenia innowacji oparty na wykorzystaniu tylko wewnętrznej wiedzy, zdolnościach czy zasobach jest już niewystarczający. W innowacjach liczy
się szybkość, elastyczność, świeżość pomysłów i ich dopasowanie do potrzeb
rynkowych. Odpowiedzią na te potrzeby przedsiębiorstw są otwarte innowacje. Dostrzegają to nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, które ze względu
na często niewystarczające wyposażenie w zasoby można uznać za skazane
na otwartą innowacyjność, ale także duże giganty innowacyjności, które aby
ciągle być w głównym nurcie innowacyjności, angażują się w różnorodne projekty otwartych innowacji, mają ogromne portfolio aliansów oraz wymyślają
coraz to nowe sposoby pobudzania swoich klientów do wsparcia innowacyjności. Można wręcz powiedzieć, że otwarcie procesu innowacyjnego staje się
paradygmatem tworzenia innowacji75. Zmiany w modelu tworzenia innowacji
nie są oczywiście tak radykalne, żeby całkowicie wyeliminowany został model
zamknięty tworzenia innowacji. Nadal znaczna część innowacji powstaje
wewnątrz firm, jednak równolegle rozwija się otwarta innowacyjność, wspierając tę wewnętrzną.
Zmiany w praktyce gospodarczej dostrzegają także badacze, którzy kierują
swoje zainteresowania na eksplorację zagadnienia współpracy z różnymi podmiotami w procesie tworzenia innowacji. Zagadnienie otwartych innowacji, ze
75 A. Sopińska, Paradygmat otwartych innowacji w polskich realiach, w: Paradygmaty
w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 335–352.
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względu na znaczną popularność na świecie, coraz częściej pojawia się także
w obszarze zainteresowań polskich naukowców, jednak skala badań z tego
obszaru na polskim rynku jest nieporównywalnie mniejsza. Dotyczy to zarówno
samej liczby badań, ale także zakresu tematycznego podejmowanego w publikacjach. Tematyka otwartych innowacji jest w Polsce nadal obszarem w niewystarczającym stopniu i zakresie rozpoznanym. Analiza badań krajowych na tle
tych o zasięgu światowym pokazuje, że pojawiają się istotne luki badawcze,
które najprawdopodobniej będą stanowiły podstawę do dalszej aktywności
badawczej polskich naukowców (tabela 2).
Tabela 2. O
 bszary tematyczne badań nad otwartymi innowacjami występujące
w badaniach światowych i polskich
Badania
zagraniczne

Badania
krajowe

Identyfikacja skali i specyfiki zjawiska otwartych innowacji

+

+

Determinanty zjawiska otwartych innowacji, w tym
uwarunkowania zasobowe

+

+/–

Zagadnienia zarządzaniem wiedzą w otwartych innowacjach

+

+/–

Rola klientów i użytkowników w procesie tworzenia innowacji

+

+

Obszar badań

Zarządzanie technologią w otwartych innowacjach

+

–

Sposoby wdrażania i zarządzania otwartymi innowacjami

+

–

Rola platform internetowych w otwartych innowacjach

+

+

Sieci i społeczności tworzące otwarte innowacje

+

+

Wpływ otwartych innowacji na efektywność przedsiębiorstwa

+

+

Źródło: opracowanie własne.
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27. E
 ndogeniczny rozmiar gospodarki
a paradygmat gospodarki narodowej

27.1. Wprowadzenie
W niniejszym artykule zanalizowano koncepcję endogenicznego rozmiaru
gospodarki w odniesieniu do istniejącego paradygmatu gospodarki narodowej. W szczególności wskazano rozróżnienie na długoterminowe i krótkoterminowe ograniczania zasięgu gospodarowania podmiotów. W ramach analizy
tych drugich pokazano, że rynki rozrastają się aż do osiągnięcia barier tworzonych przez koszty transakcyjne. Wykorzystano model endogenicznego wzrostu
Davisa do pokazania, jak w zależności od struktury tych kosztów przebiega rozrost rynku oraz jak postęp techniczny prowadzi do przełamania barier kosztów
transakcyjnych. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, że we współczesnych
gospodarkach będzie słabło znaczenie rynków krajowych i rosło ponadnarodowych, co będzie skutkować coraz silniejszą presją na uwzględnienie paradygmatu ponadnarodowego w polityce gospodarczej kosztem paradygmatu
gospodarki narodowej.

27.2. Rozumienie rozmiaru gospodarki
Podejmowanie kwestii rozmiaru gospodarki należy rozpocząć od namysłu,
co można rozumieć przez rozmiar danej gospodarki oraz jak ją rozgraniczać
od innych typów gospodarki. Zasadniczy jest tu namysł, jak agregować ze sobą
zjawiska gospodarcze. Podstawowym sposobem agregacji wydaje się, przynajmniej w odniesieniu do konkretnego dobra, rynek. Agreguje on proces produkcji
i dystrybucji danego dobra według podmiotów w nim uczestniczących. Wobec

412

Bartosz Sternal

tego warto zwrócić uwagę na dwa aspekty rozmiaru gospodarki – z jednej
strony na dobra i usługi, wokół których wymiana jest organizowana, z drugiej
na uczestniczące w zjawiskach ekonomicznych podmioty. Przy tym dominujące
znaczenie w tej kategorii będą mieli ludzie, jako że inne podmioty gospodarcze można zredukować do własności ludzi bądź innych form instytucjonalnych
przynależnych osobom lub grupom osób.
Gospodarkę należy zatem rozważać pod kątem ściślejszego rozumienia
jej rozmiaru jako dualny system z jednej strony jej przedmiotu – dóbr i usług,
zarówno finalnych, jak i czynników produkcji, z drugiej podmiotów dysponujących nimi i uczestniczących w wymianie, przede wszystkim osób. Najistotniejsze dla rozmiaru jest przy takim ujęciu gospodarki dokonanie jej delimitacji
od innych gospodarek oraz uznanie jej za jeden system. Miarą rozmiaru gospodarki jest zatem zazwyczaj liczba podmiotów uczestniczących w wymianie
w ramach zakreślonych jej granic.
Wobec tego zmiana rozmiaru gospodarki może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest endogeniczny wzrost liczby podmiotów w niej
uczestniczących, a więc ostatecznie wzrost liczby ludności. Drugim jest przesunięcie podmiotów między gospodarkami, które z kolei może przybrać kilka
postaci. Może być to wolny przepływ osób między gospodarkami w wyniku
migracji, jak również przepływ w wyniku zmiany rynków, na których osoby
te uczestniczą w produkcji i konsumpcji. Może być to również złączenie się
rynków z przyczyn technologicznych albo instytucjonalnych, w szczególności
zniesienia barier instytucjonalnych bądź zmian terytorium. Oczywiście możliwa jest też sytuacja przeciwna, a więc fragmentacja gospodarki w wyniku
powstania takich barier bądź regresu technologicznego. Podobnie tak rozumiany rozmiar gospodarki może się zmniejszyć w wyniku depopulacji.
Tym samym można podzielić determinanty rozmiaru gospodarki na niezależne od jej funkcjonowania i rozwoju oraz na bardziej wprost wynikające z jej
funkcjonowania. Jeżeli przyjąć założenie, że rynki dążą do efektywności w produkcji i dystrybucji, to w długim okresie winny mieć znaczenie tylko te pierwsze,
a więc determinanty zewnętrzne. Należeć do nich będą liczba i rozmieszczenie
ludności, bariery administracyjne i instytucjonalne oraz technologia. Istotnie,
im większy rozmiar rynku, tym wyższa powinna być efektywność gospodarowania. W szczególności większe rynki pozwalają na istnienie większej liczby
przedsiębiorstw o optymalnym rozmiarze produkcji, a więc wymuszają większą konkurencję. Podobnie jest w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa spotykają się
ze stale spadającymi kosztami przeciętnymi. Bardziej prawdopodobna jest
wówczas wyższa liczba oligopolistów na rynku, jednocześnie mniejszy udział
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w rynku zapewniać będzie próg rentowności, tym samym efektywnie obniżając bariery wejścia. Ponadto większe rynki pozwalają na większe zróżnicowanie produktów substytucyjnych, ponieważ łatwiej o wywalczenie niszy i progu
rentowności dla specyficznego produktu. Ponadto możliwość większego zróżnicowania produktu pozytywnie wpływa na dobrobyt także na poziomie preferencji konsumenta, co znajduje powszechne odzwierciedlenie w modelach
ekonomicznych wykorzystujących reprezentatywnego konsumenta i wiele
dóbr1. Do tego dochodzi zróżnicowanie dóbr i usług pod względem jakości
– im większy rynek, tym bardziej możliwa jest dokładna segmentacja pod tym
względem. Prócz tego na dostatecznie dużych rynkach transakcje przebiegają
w miarę ciągle, co zmniejsza koszty alternatywne uczestników. Także ze względu
na większą liczbę transakcji wycena jest obarczona mniejszym błędem, a przez
to skuteczniejsza. Również rynki czynników produkcji funkcjonują lepiej wraz
ze zwiększaniem swojego rozmiaru. Oprócz większej konkurencji istotnym
czynnikiem jest tu, podobnie jak na rynku dóbr, mniejsza skala przestojów
w transakcjach, w tym wypadku mniejsza skala pozostawania czynników bez
wykorzystania w procesach produkcyjnych. Jest to przede wszystkim istotne
z racji umiejętności pracowników, gdyż niewykorzystywane podlegają degeneracji2. Co więcej, wystarczy, że jeden czynnik produkcji występuje w większej ilości, by ogólny względny poziom niewykorzystania zasobów rynku był
niższy3. Prócz tego na większym rynku czynników produkcji łatwiej o specjalizację, podobnie jak w wypadku rynku dóbr.
Prócz tego można zauważyć, że większe rynki będą wykazywały większą
innowacyjność. Istotnie, koszt innowacji nie jest zależny od skali jej zastosowania, a więc im większy rynek, tym większy będzie popyt na owoce działań
innowacyjnych, a więc można większe środki wydawać na takie działania.
Co więcej, z racji większej różnorodności postaw odbiorców łatwiej będzie
na większym rynku znaleźć konsumentów skłonnych do skorzystania z innowacyjnego produktu, zarówno finalnego, jak i pośredniego. Po stronie podażowej z kolei łatwiej na większym rynku pracy o osoby skłonne do zdobycia
niewykorzystywanych wcześniej ekonomicznie umiejętności.

1 Por. M. P. Romer, Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy”
1990, Vol. 98, No. 5, s. 71–102; N. J. Stokey, Learning by Doing and Introduction of New
Goods, “Journal of Political Economy” 1987, Vol. 96, s. 701–717.
2 Por. S. Rosen, Specialization and Human Capital, “Journal of Labor Economics” 1983,
Vol. 1, s. 43–49.
3 Por. S. Kuznets, Population Change and Aggregate Output, w: Demographic and Economic Change in Developed Countries, Princeton University Press, Princeton 1960, s. 4.
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Wobec tego zarówno producenci, konsumenci, jak i dysponenci specyficznych czynników produkcji są zainteresowani poszerzaniem zasięgu aktywności
ekonomicznej. Można zatem przypuszczać, że o ile ograniczenia ludnościowo-geograficzne, techniczne i instytucjonalne nie będą prohibicyjnie silne, będą
oni dążyć do poszerzania zasięgu rynku, na którym w danym aspekcie aktywności ekonomicznej funkcjonują, poprzez wyszukiwanie nowych partnerów,
pracodawców czy dostawców. Proces ten zakończy się, kiedy owe zewnętrzne
ograniczenia staną się napięte. Determinanty wewnętrzne będą zatem obowiązywały tylko w okresie przejściowym osiągania przez rynek sprawności.

27.3. Endogeniczny rozmiar gospodarki w ujęciu Davisa
W niniejszej części artykułu wyeksponowany zostanie endogeniczny element rozmiaru gospodarki w ujęciu dynamicznym. Przywołany zostanie model
endogenicznego wzrostu Davisa4, pokazujący związek między specjalizacją
na poziomie produktu a rozmiarem rynku i zwiększaniem rozmiaru rynku
wraz z postępującą specjalizacją. Jest to specjalizacja pracy i kapitału ludzkiego. Model ten dodatkowo wprost uwzględnia wpływ barier instytucjonalnych na rozrost rynku.
Autor modelu dezagreguje produkcję z pominięciem przedsiębiorstw
na pojedynczych pracowników, którzy wytwarzają dobra pośrednie. Każde
dobro pośrednie odpowiada specyficznemu zadaniu produkcyjnemu. Dóbr tych
jest kontinuum o mierze 15 i są one indeksowane i ∈ ⎡⎣0,1⎤⎦ . Produkcja tych dóbr
następuje przy wykorzystaniu technologii xi (li ,hi ) = liϕ hiβ , gdzie l odpowiada
wkładowi czasu pracy, a h to wyspecjalizowane umiejętności reprezentowane
przez kapitał ludzki, dla β ,ϕ ∈(0,1).
Każdy pracownik ma dostępne stałe zasoby czasu i kapitału ludzkiego
i alokuje je po równo w każde z kontinuum zadań produkcyjnych, w których
uczestniczy. Jest ich v ≤ 1. Autor definiuje s ≡ 1 / v jako miarę specjalizacji, jako
że wzrost s oznacza węższe przedziały specjalizacji v, a więc skupienie się
na mniejszej liczbie zadań produkcyjnych. W konsekwencji wyższej specjalizacji więcej czasu pracy i więcej kapitału ludzkiego jest alokowane w konkretne

4 L. S. Davis, Scale Effects in Growth: A Role for Institutions, “Journal of Economic
Behavior and Organization” 2008, Vol. 66, Elsevier, s. 403–419.
5 Miara 1 oznacza długość odcinka i jest używana ze względu na prostotę całkowania.
Tu dzięki kontinuum możliwe jest nieograniczone powiększanie poziomu specjalizacji.
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zadanie produkcyjne. Wartość z dóbr pośrednich produkowanych przez pracownika otrzymujemy całkując po xi:
1

∫ x di = s h
ε

i

β

= z(s,h)

0

gdzie ε = ϕ + β − 1 jest miarą korzyści ze specjalizacji. Zauważmy, że korzyści
ze specjalizacji rosną wraz z kapitałem ludzkim, tj. ∂zs / ∂h ≥ 0.
Dobro finalne jest uzyskiwane z dóbr pośrednich według funkcji produkcji
Leontieffa: y = min(xi ). Doskonała komplementarność dóbr pośrednich skłania
podmioty do specjalizacji i wymiany. Rynek tworzą pracownicy wymieniający
się nadwyżkami dóbr pośrednich. Liczba uczestników rynku definiuje jego
rozmiar – m. Ze względu na funkcję agregacji dóbr pośrednich każde dobro
pośrednie musi być produkowane. Jednocześnie każdy uczestnik, chcąc zmaksymalizować korzyści ze specjalizacji, będzie dążył do produkcji zbioru dóbr
nienakładającego się ze zbiorami innych pracowników. Wobec tego m = 1 / v = s.
Wymiana na rynku jest ograniczona przez koszty transakcyjne, przy czym autor
ogranicza je do kosztów transakcyjnych pochodzenia instytucjonalnego6. Koszty
transakcyjne rosną wraz ze specjalizacją z racji złożoności transakcji i przyjmują postać: t(s) = asγ dla a,γ > 0 dla każdego uczestnika wymiany.
Uczestnicy rynku maksymalizują produkt per capita y(s,h) = z(s,h) − t(s) = sε hβ − asγ
ε β
= z(s,h) − t(s) = s h − asγ względem wybranego poziomu specjalizacji s. Rozmiar rynku jest
ograniczony z dołu przez 1 (autarkia pracowników), a z góry przez liczbę ludności L, którą można technicznie związać z rynkiem. W wyniku optymalizacji
przez podmioty swojego dochodu otrzymujemy poziomy specjalizacji zależne
od kapitału ludzkiego na osobę. Przy kapitale ludzkim poniżej h0 = (aγ / ε )1/ β
specjalizacja nie następuje wcale i mamy autarkię na poziomie podmiotu
γ −ε / β
( m = s = 1). Gdy przekracza on h1 = (aγ / ε )1/ β L( ) ma miejsce pełna specjalizacja i specjalizacja osiąga maksymalny poziom m = s = L. Dla h0 ≤ h ≤ h1 rynek
osiąga rozmiar (ε / γ a)1/(γ −ε ) hβ /(γ −ε )γ > ε .
W dynamicznym ujęciu autor zakłada stałe tempo przyrostu liczby ludności n, tak, że L(t + 1) = (1+ n)L(t), oraz akumulację kapitału ludzkiego na poziomie (1+ n)h(t + 1) = y h(t), L(t) − c(t), dla h(0) = h! , gdzie c(t) oznacza konsumpcję
w okresie t. Konsumenci maksymalizują użyteczność z konsumpcji w nieskończonym horyzoncie czasowym przy współczynniku dyskontującym ρ > 1, przedstawioną równaniem:

(

6

L. S. Davis, op.cit., s. 7.

)
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( )

U = ∑ρ −t ln c(t)
t=0

Zmienną sterującą są poziomy konsumpcji w poszczególnych okresach.
Rozwiązując ten problem optymalizacyjny, otrzymujemy zbieżność do ścieżki
zrównoważonego wzrostu ze stałą stopą zwrotu z kapitału ludzkiego r(t)7. Następnie w zależności od kapitału ludzkiego na osobę możemy wyprowadzić poziom
korzyści z kapitału ludzkiego. Będzie to odpowiednio dla h < h0 r(t) = β hβ −1;
dla kapitału ludzkiego na poziomie h0 ≤ h ≤ h1 r(t) = β (ε / γ a)ε /(γ −ε ) h( ε −γ (1− β ))/(γ −ε );
i wreszcie dla h > h1 r(t) = β Lε hβ −1. Davis wskazuje na różnice strukturalne między typami gospodarek. W autarkii przy braku specjalizacji nie ma siły przezwyciężającej spadek stopy zwrotu z kapitału ludzkiego wraz z jego akumulacją.
Z kolei w wypadku pełnej specjalizacji ujemny krańcowy zwrot z kapitału
ludzkiego jest przezwyciężany przez rosnącą liczbę ludności, a ponadto jest
on o wiele większy niż w autarkii. Najistotniejszy jest jednak przypadek gospodarki o niepełnej specjalizacji. Kiedy korzyści ze specjalizacji przewyższają
koszty transakcyjne zmodyfikowane o krańcowy spadek stopy zwrotu z kapitału ludzkiego, tj. ε > γ (1− β ) , ten rodzaj gospodarki wykazuje rosnące korzyści skali w kapitale ludzkim. Ze względu na poziom kosztów transakcyjnych
Davis wyróżnia trzy struktury instytucjonalne: sztywną dla γ > γ *; półgiętką
*
dla γ = γ * = ε / (1− β ) i giętką dla γ < γ . Za S. Kuznetsem8 oznacza to eksponowanie potencjalnie negatywnej dynamicznej roli instytucji, która wynika z ich
różnej zdolności do adaptacji. Koszty transakcyjne wyższe od γ * przyczyniają
się do malejących korzyści skali z kapitału ludzkiego, niższe do rosnących, zaś
koszty wynikające z półgiętkich instytucji γ * do stałych.
Wymienione różnice strukturalne prowadzą do różnych ścieżek wzrostu
w modelu. W wypadku γ > γ * , wskutek malejących przychodów skali dla akumulacji kapitału ludzkiego, tempo rozrostu rynku spada aż do zera. Wartości
kapitału ludzkiego, dochodu i konsumpcji na osobę się stabilizują. W wypadku
γ < γ * rozrost rynku poprzez specjalizację i tempo wzrostu wykazują dodatnie
sprzężenie zwrotne w wyniku rosnących korzyści skali z kapitału ludzkiego, zaś
tempo wzrostu przyspiesza aż do osiągnięcia przez rynek całej dostępnej populacji. Wtedy tempo wzrostu kapitału ludzkiego, produktu i konsumpcji osiąga
*
wartość g SS = ε n(1− β ). Dla γ = γ malejące korzyści z wykorzystania kapitału
Ibidem, s. 9.
S. Kuznets, Modern Economic Growth: Findings and Reflections, “American Economic
Review” 1973, Vol. 63, s. 6, 11.
7
8
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ludzkiego są doskonale wyrównywane przez rosnące korzyści ze specjalizacji,
co daje stałe tempo wzrostu, niezależne od zmian liczby ludności. Kiedy jest ono
szybsze od tempa zmiany liczby ludności, prowadzi to do rozrostu rynku na całą
populację i następnie wzrostu jak w opisanym wyżej przypadku. W przeciwnym
razie rynek rozrasta się w stałym tempie niższym od n, zaś kapitał ludzki, produkt i konsumpcja na osobę rosną w tempie g SS = β (ε / γ a)ε /γ −ε / ρ (1+ n) − 1.

(

)(

)

27.4. Z
 mienność rozmiaru rynku a paradygmat
gospodarki narodowej
Z punktu widzenia rozumienia procesów rozrastania się9 rynków i gospodarek można wyciągnąć wiele wartościowych wniosków. Dla uogólnienia warto
przyjąć, że zmienna kapitału ludzkiego w modelu Davisa obrazowała zaawansowanie techniczne procesów produkcyjnych i dóbr, względnie wyrafinowanie i wartość umiejętności na rynku pracy czy jeszcze ogólniej – jednostkową
wartość wymienianych na rynku dóbr oraz wartość czynników produkcji. Po
pierwsze, poziom kosztów transakcyjnych wynikających ze sfery instytucjonalnej
może się okazać hamulcem integracji ekonomicznej rynków mimo wysokiego
zaawansowania procesów produkcyjnych i produktów podlegających wymianie na nich, w konsekwencji ograniczającym ich wzrost. Z drugiej strony pierwotnie mniej rozwinięte czy też oparte na mniej wartościowych dobrach rynki
mogą rozwijać się szybciej, jeśli napotykają niższe bariery instytucjonalne. Przykładem takiej sytuacji było niższe tempo wzrostu Francji w XVIII w. względem
Wielkiej Brytanii, wynikające ze znacznie większej fragmentacji rynku francuskiego, przy jednoczesnym wyraźnie wyższym zaawansowaniu technicznym
i kulturze organizacyjnej oraz pracy we Francji10.
Prócz ograniczeń instytucjonalnych istotne są również, pomijane przez
Davisa, ograniczenia technologiczne i geograficzne. To w ich wyniku powstają
bariery zewnętrzne dla rozrostu gospodarki. Jak wskazuje model Davisa, zwiększenie wartości dóbr bądź czynników produkcji na rynku przyczynia się do relatywnego spadku poziomu kosztów transakcyjnych, a w konsekwencji pozwala
przełamać ograniczenia wynikające z geografii i technologii, przynajmniej do
napotkania kolejnych, i dalszy rozrost rynku. Wobec tego można przyjąć, że
I ewentualnie kurczenia.
D. S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, New York 1969, s. 46.
9

10
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w zależności od konkretnego dobra i czynnika produkcji rynki będą osiągały
zróżnicowane zasięgi w zależności od poziomu technologii i czynników geograficznych – od rynków o zasięgu bardzo lokalnym do rynku globalnego11. Co
więcej, można domniemywać, że znaczna część rynków dóbr i usług będzie
wraz z postępem technicznym zwiększało swój zasięg, zarówno w wyniku
lepszego transportu i niższych kosztów transakcyjnych, jak i wyższej wartości
dóbr i usług tworzonych z wykorzystaniem bardziej zaawansowanej technologii. Wracając do wcześniej opisywanych ograniczeń rozmiaru gospodarki,
można podsumować, że w wyniku ich działania na rynki wykształcą się rynki
o zasięgu geograficznym ograniczonym technicznie, o zasięgu globalnym oraz
o zasięgu ograniczonym instytucjonalnie.
Gospodarka narodowa jest w tym kontekście w sposób oczywisty przypadkiem głównym rynku ograniczonego instytucjonalnie. Siła ograniczeń zależy
od konkretnego państwa, zazwyczaj jednak zachodzą najistotniejsze z ograniczeń generujących koszty transakcyjne, a więc ograniczenia w przepływie osób,
kapitału oraz dóbr i usług przez granice, istotne różnice w systemach prawnych
czy pochodne różnic językowych. Barierą dla integracji rynków jest również
posiadanie różnych walut przez różne państwa. Istotne różnice mogą także
dotyczyć parametrów infrastruktury technicznej dostarczanej przez państwo.
W efekcie niektóre z tych barier okazują się skuteczne i doprowadzają do
zatrzymania się rozwoju rynku na poziomie krajowym, z niewielką wymianą
z zagranicą. Należy zauważyć, że ograniczenia te w większym stopniu dotyczą
dystrybucji i ewentualnie ostatnich stadiów produkcji dóbr finalnych (jak montowanie) niż dóbr pośrednich. Co jednak istotne, to fakt, że wymiana gospodarcza na terenie danego państwa może być podzielona, zarówno po stronie
dóbr finalnych, jak i wykorzystania czynników produkcji, na trzy rodzaje rynków: rynki lokalne, w wypadku których zasięg rynku jest znacznie mniejszy,
ludnościowo i terytorialnie, niż całość ludności i terytorium danego państwa;
rynek krajowy, a więc taki, gdzie integracja osiągnęła poziom całego kraju;
oraz na fragmenty rynków ponadnarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
światowego12. Przyjmując tylko jeden, jednolity rozmiar rynków lokalnych oraz
tylko jeden rynek globalny ponad narodowym, można zapisać to w postaci
S = nl Sl + Sk + ϕ g Sg , gdzie S oznacza rozmiar gospodarki krajowej mierzonej

11 Przynajmniej tak długo, jak długo aktywność produkcyjna i konsumpcyjna człowieka
jest ograniczona do Ziemi.
12 Oczywiście mogą istnieć transgraniczne rynki lokalne.
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PKB bądź miarą pokrewną lub ewentualnie liczbą ludności13, Sk to zsumowany
rozmiar rynków o zasięgu krajowym, Sl to rozmiar typowego rynku lokalnego,
a Sg to rozmiar rynku globalnego. W tym zapisie nl oznacza liczbę rynków
lokalnych mieszczących się w danym kraju, zaś ϕ g udział kraju w rynku globalnym. Można policzyć udziały tych rodzajów rynków w gospodarce narodowej, uzyskując ql =

nl Sl
S

, qk =

Sk
S

i qg =

ϕ g Sg
S

, ql + qk + qg = 1.

Aplikując implikacje modelu Davisa do tego obrazu gospodarki, można
wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, rozmiar całej gospodarki krajowej będzie rósł w tempie wzrostu PKB, względnie liczby ludności. Jeżeli jednocześnie założyć chwilową stałość udziałów tych typów zasięgów rynków
w gospodarce krajowej, to poszczególne kategorie również odnotują analogiczne wzrosty. W wypadku rynków lokalnych może być to zarówno wzrost
rozmiaru pojedynczego rynku14, jak i wzrost ich ilości15. Rynki o zasięgu krajowym będą rosły oczywiście w tempie równym wzrostowi całej gospodarki,
podobnie krajowy fragment rynku światowego16.
O wiele jednak istotniejsze są zmiany tych proporcji. Jak zauważono wcześniej, wzrost wartości dóbr i usług oraz produktywności czynników produkcji
czy zasobu czynników produkcji na osobę przyczynia się w modelu Davisa do
możliwego przełamania tymczasowych barier kosztów transakcyjnych i rozrostu rynku aż do napotkania kolejnych. Głównym zaś motorem tego wzrostu
wartości jest postęp techniczny oraz w mniejszym stopniu akumulowanie tych
czynników produkcji, które mu podlegają. Ponadto postęp techniczny może
zmniejszać techniczne koszty transakcyjne. W konsekwencji następować będzie
przesuwanie rynków konkretnych dóbr do kategorii o szerszym zasięgu. Co
więcej, nowe, innowacyjne produkty będą najczęściej pojawiały się na poziomie rynku światowego, a najrzadziej lokalnym. W konsekwencji w długim
okresie na podstawie modelu Davisa można przewidywać stopniowy spadek
wartości udziału rynków lokalnych ql kosztem rynku krajowego i rynku globalnego, a na odpowiednich etapach rozwoju technicznego również udziału

13 W tym drugim przypadku trzeba podzielić osoby względem tego, jak dużą część
dochodu wydają w każdej z kategorii rozmiaru rynków i jak dużą część dochodu z nich
uzyskują.
14 Głównie przez wzrost gęstości zaludnienia bądź wzrost wolumenu zakupów.
15 W wypadku pojawiania się nowych dóbr tworzących lokalne rynki.
16 Który, jeśli gospodarka krajowa rośnie szybciej od światowej, będzie rósł również
w wyniku wzrostu udziału gospodarki krajowej.
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rynku krajowego qk w gospodarce kosztem rynku globalnego. Uogólniając,
z czasem gospodarka będzie się przesuwała w kierunku dominacji rynku globalnego i to tym szybciej, im jest ona mniejsza.
Może się również zdarzyć sytuacja odmienna, jeżeli dana struktura instytucjonalna okaże się generować rosnące koszty transakcyjne wraz z postępem
technicznym i akumulacją. W takim wypadku może ona okazać się barierą
wzrostu i powodować wyhamowanie tworzenia bądź adaptowania innowacji
oraz ograniczać akumulację czynników produkcji. W takiej sytuacji struktura
zasięgów rynków nie ulegnie zmianie, ale stanie się to w wyniku spowolnienia,
a nawet zatrzymania wzrostu gospodarczego. Zauważmy, że taki opór wystąpi
w naszym schemacie wyłącznie w razie potencjalnego przejścia z poziomu krajowego na globalny, ponieważ to poziom krajowy jest ograniczany instytucjonalnie.
Jednak nawet w wypadku wystąpienia pierwszego scenariusza, a więc relatywnej łatwości przełamania barier instytucjonalnych generowanych przez
państwo i integracji z rynkiem światowym, pojawia się istotny problem efektywności gospodarowania. Jest nim głównie jakość regulacji. W wypadku rynku
światowego regulacje tworzone na poziomie pojedynczego kraju mogą nie być
optymalne z punktu widzenia globalnego dobrobytu. Im większy odsetek państw
będzie stosowało suboptymalne globalnie regulacje, tym większe będą straty
w dobrobycie. Motywacją do takich działań jest przede wszystkim poszukiwanie renty ekonomicznej dla własnych podmiotów kosztem podmiotów z innych
krajów, czy to na poziomie produkcji czy konsumpcji. Jednak regulacja ponadnarodowa może napotykać, i zwykle napotyka, problemy natury politycznej.
Rozważania te znajdują zdecydowane potwierdzenie w rozwoju rynków
i wzroście zasięgu wymiany w historii gospodarczej. Jakkolwiek rynki o zasięgu
kontynentalnym występowały już w starożytności, jak choćby rynek jedwabiu
czy niektórych metali w czasach Imperium Rzymskiego, to większość produkcji
i konsumpcji w starożytności i średniowieczu odbywała się nawet nie w ramach
rynków lokalnych, ale w ramach semi-autarkicznych gospodarstw rolnych czy
pasterskich. We wczesnej nowożytności, a częściowo i późnym średniowieczu
w zachodniej Europie zaczęły dominować rynki o zasięgu lokalnym i produkcja
na własne potrzeby zaczęła stanowić mniejszość wytwórczości społeczeństw.
Jak wskazano wcześniej za Landesem, na początku rewolucji przemysłowej
zaczęły dominować rynki o zasięgu krajowym, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Można zatem uznać rewolucję przemysłową za narodziny paradygmatu
gospodarki narodowej, gdyż istotnie polityka gospodarcza i regulacja na poziomie narodowym zaczęły odpowiadać zasięgiem potrzebom aktywności ekonomicznej. Jeżeli jednak współcześnie rośnie udział rynków ponadnarodowych
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i światowego w gospodarce światowej, a wskazuje na to przerywany jedynie
incydentalnie wolniejszy wzrost wolumenu handlu światowego od wzrostu
światowego PKB od 1980 r.17, to ciężar efektywności gospodarowania i zapewniania dobrobytu ludziom przesuwa się ku tym rynkom. Tym samym kurczy
się zakres rynków, względem których państwa narodowe, zwłaszcza małe,
są efektywnymi regulatorami i uprawiają skuteczną politykę gospodarczą. Co
więcej, nawet dostarczanie infrastruktury na poziomie krajowym prawdopodobnie będzie stawało się w wielu jej aspektach coraz mniej efektywne. Tym
samym wraz z postępem technicznym zachodzić będzie coraz większa potrzeba
przesuwania kompetencji regulacyjnych, prowadzenia polityki gospodarczej,
a nawet dostarczania infrastruktury do organizacji ponadnarodowych. Można
na koniec zatem stwierdzić, że gospodarka narodowa, rozumiana jako gospodarka danego państwa mierzona aktywnością jego podmiotów według znanych miar produktu bądź ludnością i o dominującym udziale rynków o zasięgu
krajowym powstała w epoce przemysłowej, zaś obecnie jesteśmy świadkami
osłabiania tożsamościowej relacji tak rozumianej gospodarki narodowej i procesów gospodarczych, które możemy przyporządkować do danego kraju. Co
więcej, jest wysoce prawdopodobne, że ten proces przybierze na sile. Wobec
tego warto rozważyć zwłaszcza w polityce gospodarczej przynajmniej częściowe odejście od paradygmatu gospodarki narodowej na rzecz eksponowania ponadnarodowych procesów gospodarczych oraz ewentualnie powrotu do
dostrzegania gospodarki lokalnej.

27.5. Podsumowanie
W ramach rozważań w artykule wykazano, że choć w krótkim okresie zasięg
gospodarowania podmiotów może podlegać ograniczeniom innym niż wynikające z ograniczeń ludnościowych, geograficznych, technicznych i instytucjonalnych, to nie są one trwale wiążące i rynki rozrastają się aż do osiągnięcia
rozmiarów determinowanych kosztami transakcyjnymi. Ilustruje to przytoczony
model wzrostu Davisa, w ramach rozważania którego przeanalizowano wpływ
różnych poziomów kosztów transakcyjnych wynikających z instytucji na rozrost
rynków. Głównym motorem zwiększania rozmiaru rynków jest w tym modelu
specjalizacja produkcji przez podmioty. Im wyższy poziom kosztów transakcyjnych, tym większa szansa na spowolnienie bądź zatrzymanie rozrostu rynku.
17

Por. World Trade Statistical Review 2017, World Trade Organization, Geneva 2017, s. 18.
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Jednak akumulacja kapitału ludzkiego, którą w modelu można interpretować
jako innowację techniczną, jest w stanie zwiększyć produktywność podmiotów
i w konsekwencji uczynić dalszy rozrost rynku opłacalnym, w efekcie umożliwiając szybszy wzrost gospodarczy.
Odnosząc te obserwacje modelowe do realnej gospodarki, należy dojść do
wniosku, że gospodarkę można podzielić na segmenty według zasięgu rynków
składających się na nią zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Dla uproszczenia można rzec, że jest to podział na gospodarki lokalne ograniczane głównie
technicznie, gospodarkę krajową ograniczaną gównie instytucjonalnie i udział
w gospodarce światowej. Wraz z postępem technicznym udział gospodarowania
na poziomie ponadnarodowym będzie rósł. Do pewnego poziomu zaawansowania technicznego będzie tak również z udziałem gospodarowania o zasięgu
kraju, później jednak również rynki o zasięgu krajowym zaczną integrować się
ze światowym szybciej niż lokalne z krajowym. Alternatywnie bariera instytucjonalna może się okazać silniejsza i skutecznie spowolnić wzrost gospodarczy
przez uniemożliwienie integracji z rynkiem światowym. Odnosząc te obserwacje do wiedzy historycznej, można potwierdzić, że wraz z postępem technicznym w historii gospodarczej zwiększał się zasięg większości rynków aż do
osiągnięcia w okresie rewolucji przemysłowej w większości krajów rozwiniętych dominacji przez rynki o zasięgu krajowym, co wykształciło paradygmat
gospodarki narodowej. Jednak od wielu dekad wolumen handlu międzynarodowego rośnie szybciej od światowego PKB, więc udział rynków ponadnarodowych w gospodarowaniu rośnie kosztem udziału rynków krajowych. Wobec
tego coraz więcej procesów gospodarczych może być suboptymalnie regulowanych w wypadku regulowania ich na krajowym poziomie, a ponadto krajowa
polityka gospodarcza będzie okazywała się coraz mniej skuteczna. Dodatkowo
w wielu wypadkach bariery instytucjonalne między krajami będą się okazywały
przeszkodami dla wzrostu dobrobytu. Wobec tego należy się spodziewać stopniowego osłabiania paradygmatu gospodarki narodowej kosztem paradygmatów ponadnarodowych, a nawet paradygmatu światowego.
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Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

28. R
 estrukturyzacja przedsiębiorstw.
Od przedsięwzięcia do procesu
zarządzania zmianami

28.1. Wprowadzenie
Problematyka restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce jest godna podjęcia
w niniejszej monografii przynajmniej z kilku względów. Z uwagi na objętość
tekstu ograniczono się do zasygnalizowania trzech wybranych grup przesłanek i motywów sięgnięcia do tematyki restrukturyzacji.
Pierwszym istotnym motywem jest daleko idąca zbieżność i pokrywanie
się intensywnego rozwoju problematyki restrukturyzacji w Polsce (tak w teorii, jak i zwłaszcza w praktyce) z okresem ćwierćwiecza istnienia i działalności
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ta zbieżność, jakkolwiek obiektywnie wynikająca z historycznego kalendarza, tkwi głębiej w szczególnej naturze
przynajmniej części wspomnianego okresu i łączy się z kolejną ważną przesłanką przybliżenia proponowanego zagadnienia.
Drugą, bodaj najważniejszą i najbardziej złożoną okolicznością skłaniającą
do podjęcia problematyki restrukturyzacji jest transformacyjny i posttransformacyjny kontekst przeobrażeń przedsiębiorstw jako integralnego elementu
głębokich, jakościowych przemian cywilizacyjnych w Polsce. Restrukturyzacja
przedsiębiorstw stanowiła niezbywalny element zmian systemowych, zaś o jej
randze przesądzało to, że była zarówno ich naturalną koniecznością, jak też
jednym z kluczowych czynników powodzenia całego procesu transformacji.
Trzecią grupę przesłanek i motywów podjęcia problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw wyznacza wreszcie bieżąca i przyszła perspektywa rodzimych przeobrażeń społeczno-gospodarczych jako z jednej strony pochodna
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wcześniejszych zmian, a wśród nich znaczącego udziału przeprowadzonej
restrukturyzacji, z drugiej zaś – zestaw kolejnych, wyłaniających się wyzwań
rozwojowych. Adresatami tych wyzwań są przede wszystkim przedsiębiorstwa
jako podstawowe ogniwa gospodarki, w szczególności zaś – sfera zarządzania
nimi jako obszar konkretnych decyzji i praktyk, ale także naukowej penetracji
nauk o zarządzaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki oraz problem awizowany w tytule,
podstawową materią badawczą dalszych rozważań jest restrukturyzacja przedsiębiorstw po roku 1990 w Polsce, zaś głównym celem – wskazanie jej wybranych praktycznych i poznawczych dokonań, przy jednoczesnej próbie ukazania
na tym tle ewolucji samej kategorii restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W ujęciu tezowym przyjęto wyjściowo, że istotą owej ewolucji pozostawało, w miarę
stabilizowania i utrwalania mechanizmów rynku, stopniowe przechodzenie od
idei restrukturyzacji jako jednostkowego przedsięwzięcia do restrukturyzacji
jako procesu zarządzania permanentną zmianą w przedsiębiorstwie1. Zgodnie
z wcześniejszymi uwagami merytoryczny trzon rozważań ustrukturyzowano
w układzie: historyczne wyzwania i dokonania – nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw.
W dalszych rozważaniach sięgnięto do krytycznej analizy ogólnie dostępnych wyników badań empirycznych, danych statystycznych i studiów teoretycznych dotyczących problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce,
których autorami pozostają rodzimi badacze i praktycy, w tym zwłaszcza pracownicy naukowo-badawczy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, specjalizujący się w problematyce zarządzania.

28.2. W
 yzwania i dokonania restrukturyzacyjne w sferze
praktyki i teorii zarządzania
Początek lat 90. XX w. i zapoczątkowane w tym czasie przemiany uzmysłowiły
skalę zapaści polskiej gospodarki, a w tym jako jeden z pierwszych – problem
dystansu dzielącego rodzime przedsiębiorstwa od tych działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej. Skala przeobrażeń niezbędnych w tym
obszarze była bezprecedensowa, a co za tym idzie nie było też żadnej analogii
1 Ze zrozumiałych względów pogłębiona weryfikacja przyjętej tezy na gruncie zamierzonych uwag nie jest możliwa. W tym wypadku chodzi bardziej o ukazanie zasadności jej
postawienia, natomiast pełny dowód w kategoriach rzetelnego postępowania naukowego
wymaga odrębnych, stosownych badań i studiów.
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historycznej mogącej wspomóc zamierzoną transformację. Brakowało praktycznego doświadczenia, ale również nauka ekonomii, jak i dyscypliny ekonomiczne, w tym nauki o zarządzaniu, nie dysponowały sprawdzonymi modelami
i procedurami działań w zaistniałych warunkach. W kontekście społecznie dyktowanej presji czasu tym bardziej stawało się jasne, że niezbędny proces głębokich zmian czekających przedsiębiorstwa będzie – zwłaszcza w początkowej
fazie – w znacznym stopniu nacechowany działalnością pionierską, po części
intuicyjną, nierzadko wręcz eksperymentalną, z całym bagażem ograniczeń
i zagrożeń właściwych takim praktykom.
Odnosząc powyższe, bardziej ogólne uwagi i spostrzeżenia do głównej materii rozważań przyjęto dla potrzeb dalszej prezentacji, że – przy całej umowności i towarzyszącym jej uproszczeniom – możliwe jest wydzielenie dwóch
przenikających się etapów procesu restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw,
zróżnicowanych ze względu na towarzyszące im wyzwania i dokonania. W szerszym, makroekonomicznym ujęciu etapy te ilustrują proces przeobrażeń od
gospodarki w etapie przejściowym (transition economy) i wykształcania się
rynków (emerging markets) do kolejnej, wczesnej fazy gospodarki określanej
jako converging economy2.

28.2.1. Przywracanie podstaw podmiotowości przedsiębiorstw
– okres transition economy i emerging markets
Pierwszy z sygnalizowanych etapów restrukturyzacji krajowych przedsiębiorstw rozpoczął się w roku 1990 i obejmował okres burzliwych zmian
społeczno-gospodarczych, które z mniejszym lub większym nasileniem dokonywały się w Polsce przez prawie całą ostatnią dekadę XX wieku. W tym
okresie przetoczyła się przez gospodarkę główna fala restrukturyzacji przedsiębiorstw, przeprowadzanej tak w odniesieniu do pojedynczych przedsiębiorstw, jak również ich grup, branż, a także całych sektorów gospodarki.
Pierwsza połowa wspomnianej dekady zaowocowała wręcz masowymi przeobrażeniami, dokonywanymi na gruncie procesu prywatyzacji dotychczas państwowych przedsiębiorstw, który w szerszym rozumieniu był niczym innym
jak szczególną formą ich restrukturyzacji – restrukturyzacją własnościową3.
Patrz szerzej: J. Braga de Macedo, Converging European Transitions, “The World Economy”
2000, Vol. 23, No. 10, s. 1335–1365.
3 Jak pisano w owym czasie: „prywatyzacja, ułatwiając dostęp do światowych kanałów
dystrybucji oraz światowej sieci serwisowej i zwiększając w ten sposób możliwości sprzedaży produkowanych wyrobów na rynkach międzynarodowych, poprawiając zarządzanie
2
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O masowej skali restrukturyzacji świadczą chociażby poniższe, tak fragmentaryczne dane4:
1) W latach 1990–1996, w trybie prywatyzacji bezpośredniej przekształcono
ponad 1200 przedsiębiorstw o łącznej wartości aktywów w wysokości
ok. 9,5 mld PLN (wg wartości przyjętej do ewidencji przez Skarb Państwa).
2) Do końca pierwszego półrocza 1998 r. drogą kapitałową, której rozgłos wynikał ze spektakularnego charakteru oferty publicznej oraz szerokiego udziału
w tym procesie inwestorów zagranicznych, sprywatyzowano 236 spółek.
3) W latach 1991–1996, w trybie likwidacyjnym sprywatyzowano 563 przedsiębiorstwa państwowe, spośród ponad 1400, względem których wszczęto
taką procedurę.
4) W 1966 r. uruchomiono program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,
którym objęto 512 przedsiębiorstw o łącznej wartości aktywów netto
5,9 mld PLN.
W krótkim opracowaniu nie sposób zaprezentować niewątpliwie kluczowej, jakościowej oceny sygnalizowanych dokonań restrukturyzacyjnych. Złożoność przeobrażeń, w połączeniu z ich pionierskim charakterem sprawia, że
niektóre z przedsięwzięć czy programów (np. program NFI) do dzisiaj budzą
wiele emocji i różnych opinii. W tym kontekście warto natomiast prześledzić
wątki i zagadnienia z zakresu zarządzania, które w tamtym okresie należały do
częściej poruszanych na gruncie teoretycznym. Nawiązując do dokonań pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, można by wskazać przynajmniej trzy obszary studiów i badań o znaczącym stopniu powiązań z nowymi
wyzwaniami poznawczymi oraz rodzącą się praktyką restrukturyzacyjną.
Pierwszy z awizowanych obszarów to identyfikacja istoty restrukturyzacji
przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej. W ówczesnych opracowaniach rodzimi badacze z różnych ośrodków zaprezentowali szerokie spektrum
podejść do tego zagadnienia5. W ramach rozlicznych propozycji, oprócz prób
„nałożenia” na polskie realia i dopasowania do nich określeń restrukturyzacji
przenoszonych z rozwiniętej rzeczywistości rynkowej, zaznaczył się również
wsparty badaniami i bieżącym, unikalnym doświadczeniem nurt podkreślający

i technologie, oznacza de facto restrukturyzację” (podkreśl. – C. S.). J. Macieja, Prywatyzacja jest celem samoistnym, „Rzeczpospolita”, 13.05 1998.
4 Materiały Biura Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa
1997, Dynamika przekształceń własnościowych, Nr 37, materiały Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa, czerwiec 2008, s. 24.
5 Patrz szerzej prace z tego okresu takich autorów jak: A. Karpiński, D. Kowalczyk-Jakubowska i A. Malewicz, A. Nalepka, B. Pełka, Z. Sapijaszka, C. Skowronek i inni.
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specyfikę restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Wskazano tak szczególne
jej właściwości i okoliczności towarzyszące, jak: związki przyczynowe w obrębie całego procesu transformacji, dominujący udział wśród restrukturyzowanych przedsiębiorstw jednostek nierentownych, niebędących w stanie znaleźć
się w nowych uwarunkowaniach, zdecydowaną przewagę postaw reaktywnych
przy niewielkim zakresie zachowań antycypacyjnych itp.6. Pozwoliło to szerzej zdefiniować istotę restrukturyzacji w ramach transformacji systemu jako
procesu przywracania podstaw podmiotowości przedsiębiorstw. Następowało
to poprzez kształtowanie jego kluczowych atrybutów (wyodrębnienie własnościowe, finansowe, rynkowe, technologiczne, prawno-organizacyjne), przy
priorytecie zmian zewnętrznych, wynikających z uruchamiania mechanizmów
rynku, jak również pod kątem nowych, rodzących się potrzeb wewnętrznych
samych przedsiębiorstw. Zasadność takiego postrzegania istoty restrukturyzacji w warunkach polskich tego okresu znalazła potwierdzenie m.in. w znaczącej liczbie przywołań, odniesień w studiach i badaniach innych autorów.
Drugim, pokrewnym obszarem badań i studiów nad restrukturyzacją była
typologia zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na podstawie obszernego
materiału empirycznego, ilustrującego zróżnicowany zakres, skalę, nierzadko
wręcz żywiołowo pojawiające się formy, sposoby, narzędzia prowadzonych
restrukturyzacji, udało się zidentyfikować najczęściej występujące jej typy,
rodzaje i obszary, a także wykrystalizować względnie jednoznaczne, przydatne
poznawczo i praktycznie, ujęcie tego procesu (rysunek 1)7.
Syntetyczny obraz restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw okresu transformacji, przedstawiony na rysunku 1, nie jest jedyną propozycją występującą
w rodzimej literaturze8, jednak był on elementem – wraz z awizowanym wcześniej, szerszym podejściem do istoty tej restrukturyzacji – nieraz wykorzystywanym przez badaczy i praktyków zarządzania zmianami w okresie gromadzenia
unikalnych doświadczeń lat 90.

6 Badania zespołu Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem przeprowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt.: Doskonalenie procesów zarządczych w przedsiębiorstwach a świadomość menedżerska. Przeprowadzono je w lipcu 1997 r. na próbie 150 jednostek dobranych losowo z listy 500 największych przedsiębiorstw, opublikowanej przez
tygodnik „Polityka”. Kierownikiem badania był prof. dr hab. M. Strużycki.
7 C. Suszyński, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE,
Warszawa 1999, s. 64.
8 Przykładowo, jedno z możliwych ujęć wskazuje – jako właściwe restrukturyzacji
przedsiębiorstw – zmiany w trzech obszarach: aktywa, struktura kapitałowa, zarządzanie
przedsiębiorstwem (Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 28 i 30).
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Rysunek 1. Typy, rodzaje i obszary restrukturyzacji przedsiębiorstw w warunkach
transformacji systemowej
RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA/RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA

RESTRUKTURYZACJA
OPERACYJNA
MARKETING

ZASOBY

Reorientacja
rynkowa

• R. techniczna
i technologiczna
• R. majątkowa
• R. zatrudnienia

• R. produktowa
• Marketing-mix

R. FINANSOWA

ORGANIZACJA

• Procesy
• Funkcje
• Struktury

RESTRUKTURYZACJA PRZEDMIOTOWA

R. WŁASNOŚCIOWA

• Zmiany w poziomie i strukturze
kosztów
• Zmiany w strukturze aktywów
i pasywów
• Zmiany w strukturze kapitałowej
• Zmiany w strukturze własności
• Zmiany formy prawnej

RESTRUKTURYZACJA PODMIOTOWA

Źródło: opracowanie własne.

Trzeci z umownie wydzielonych obszarów znaczącego dorobku pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw ostatniej dekady XX wieku uwzględnia prace studialne oraz eksperckie
o różnym zakresie, jednak tkwiące w szerokim nurcie restrukturyzacji tak
przedsiębiorstw, jak i całych sektorów, branż gospodarki. Zestaw takich opracowań z dekady lat 90. XX w. obejmuje zarówno syntetyczne propozycje modelowe opisujące ważne w tamtym etapie mechanizmy i prawidłowości, jak też
analizy, ekspertyzy i materiały operacyjne ilustrujące bieżące przeobrażenia
i wspomagające ich dalsze pogłębienie9.
W ramach wspomnianych wcześniej badań nad doskonaleniem procesów zarządczych w przedsiębiorstwach, na podstawie szczegółowych wyników, sformułowano wstępne
modele zależności w układzie: restrukturyzacja – strategia rozwoju przedsiębiorstwa.
W zespole Katedry Zarządzania w Gospodarce, kierowanej przez prof. dr hab. M. Romanowską, w okresie lat 90. XX w. wykonano liczne projekty badawczo-naukowe dotyczące
ewolucji procesu zarządzania w okresie transformacji, strategicznych problemów polskich
przedsiębiorstw, skutecznego zarządzania w warunkach kryzysu, a także prace o charakterze eksperckim – m.in. analizy sektorowe (nawozy azotowe i fosforowe), analizy strategiczne,
diagnozy i projekty systemów zarządzania i doradztwa (dla administracji rządowej różnych
szczebli), plany strategicznego rozwoju (na zamówienie zainteresowanych przedsiębiorstw).
9
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Ważnym, komplementarnym elementem dorobku pracowników naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów był ich bezpośredni udział w pracach
na rzecz praktyki jako autorów lub współautorów analiz, programów restrukturyzacji i prywatyzacji, a także zewnętrznych konsultantów czy też członków
gremiów decyzyjnych w organizacjach państwowych i przedsiębiorstwach.
Doświadczenia wyniesione z tego okresu nie ograniczały się jedynie do sfery
praktyki, ale przyniosły również konkretne efekty w ramach funkcjonowania
samego Kolegium – m.in. nowe propozycje oferty dydaktycznej, w tym uruchomienie na kierunku Zarządzanie realizowanego do dzisiaj, specjalistycznego
przedmiotu Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
Praktyka restrukturyzacji przedsiębiorstw w pierwszej dekadzie przemian
transformacyjnych oraz towarzyszące im studia i badania ukazały wiele zjawisk i procesów, które można by uznać za charakterystyczne, odróżniające
tę restrukturyzację od analogicznego fenomenu w rozwiniętej gospodarce
rynkowej. Pomijając takie kwestie jak masowy charakter przeobrażeń czy też
szczególny (aktywny) udział w nich organów administracji państwowej, warto
podkreślić dwie inne właściwości ówczesnej restrukturyzacji.
Po pierwsze, restrukturyzacja miała wyrazisty wymiar jednostkowy – były
to przedsięwzięcia (projekty) najczęściej przesądzające o „być albo nie być”
przedsiębiorstwa. Miały one zindywidualizowaną dynamikę, swoistą dramaturgię rozłożoną w zaplanowanym czasie („stąd dotąd”) i służyły realizacji
zestawu przyjętych, głównie doraźnych celów (redukcja zatrudnienia socjalnego, obniżenie kosztów, przywrócenie płynności finansowej, zwiększenie
sprzedaży). Gros zadań wynikało z dążenia do odrzucenia balastu rozwiązań
z okresu gospodarki centralnie planowanej i w sporej mierze wiązało się na tym
etapie z przywróceniem elementarnych reguł gospodarowania i uruchomienia
istniejących rezerw prostych.
Po drugie, dominującą tendencją w odniesieniu do restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych był demontaż administracyjnie stworzonych i wspieranych monopoli, nierzadko nieefektywnych molochów z poprzedniej epoki.
W to miejsce powstawały mniejsze, ale bardziej elastyczne i rynkowo zorientowane jednostki gospodarcze o wyraźnie zaznaczonej strukturze właścicieli
mających odgrywać główną rolę w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstw.

Jako fragment prac dotyczących analizy i perspektyw dokonujących się przemian można
również postrzegać wieloletnie badania dr hab. U. Ornarowicz, prof. SGH (Katedra Teorii
Zarządzania), dotyczące przedsiębiorczości i kształcenia menedżerów.
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Powyższe właściwości restrukturyzacji wydają się potwierdzać przyjętą
na wstępie tezę, że w pierwszym okresie transformacji systemowej dominowała idea restrukturyzacji przedsiębiorstwa jako jednostkowego przedsięwzięcia o zdefiniowanym zakresie przedmiotowym, podmiotowym i czasowym,
mającego przywrócić podstawy swojej podmiotowości.

28.2.2. N
 arzędzia i mechanizmy rynku a restrukturyzacja
przedsiębiorstw – faza converging economy
Po umownym okresie pierwszej dekady burzliwych przemian w funkcjonowaniu rodzimych przedsiębiorstw coraz liczniej zaczęły się objawiać zjawiska
i mechanizmy o charakterze jakościowym. W wymiarze mikroekonomicznym
były one efektem wdrożonych wcześniej nowych rozwiązań w najważniejszych
przekrojach i obszarach działalności, natomiast w wymiarze makroekonomicznym odzwierciedlały szersze i głębsze konsekwencje systemowego utrwalania rozwiązań i mechanizmów rynku właściwych rozwiniętym gospodarkom
(otwarcie gospodarki, powstanie nowoczesnego systemu bankowego, systemu
i instytucji rynku kapitałowego itp.). Powyższe okoliczności, tworząc splot wzajemnie dopełniających się uwarunkowań i przesłanek, uruchomiły działania
praktyczne i poznawcze bardziej wiązane już nie tyle z restrukturyzacją przywracającą podstawy podmiotowości przedsiębiorstw, ile z budowaniem podstaw ich długofalowego rozwoju. Z perspektywy problematyki zarządzania
oznaczało to wyraźne przechodzenie do postrzegania restrukturyzacji przedsiębiorstwa jako działań ciągłych (procesu zarządzania zmianami), niezbędnych
w otoczeniu o narastającym stopniu turbulencji – kluczowej cechy właściwości
otoczenia współczesnych przedsiębiorstw. Rodząca się potrzeba procesowego
podejścia do zarządzania zmianami, w ścisłym powiązaniu z ewolucją rynku
i wykształceniem się nowych struktur gospodarczych, miała swoje odzwierciedlenie tak w praktyce restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak też w studiach
i badaniach prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu – w tym również
przez pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów SGH10.
W odniesieniu do samej restrukturyzacji symptomatyczna była pojawiająca się w początkach lat 2000 wyraźna tendencja do konsolidacji i integracji
przedsiębiorstw powstałych w drodze wspomnianego dzielenia i demontowania
10 W ramach dorobku z tego zakresu, upowszechnionego w formie zwartej, można wskazać dwie znane monografie: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki,
B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 1998; Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, t. 1 i 2, Warszawa 2004.

28. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Od przedsięwzięcia do procesu zarządzania zmianami

433

nieefektywnych organizacji gospodarczych minionego systemu. Była to z reguły
kontynuacja, a ściślej kolejny etap ich restrukturyzacji. Jakościowym wyróżnikiem procesu ponownego łączenia, odróżniającym go zdecydowanie od
poprzedniej, administracyjnie ukształtowanej struktury sprzed roku 1990, było
dokonywanie integracji na podstawie kryteriów i mechanizmów racjonalności
ekonomicznej, wynikających z postępujących przemian rynkowych. W efekcie
początek drugiej dekady transformacji pozwolił zdiagnozować następujące
typy konsolidacji (wraz z ówczesnymi przykładami)11:
1) Konsolidacja wewnętrzna – dokonująca się w obrębie poszczególnych podmiotów:
• poprzez rozwiązania organizacyjne – „szczupłe” i elastyczne struktury,
• w ramach rozwiązań technologicznych – łańcuchy wartości,
• poprzez restrukturyzację własnościową – struktury holdingowe,
outsourcing.
Przykłady: KGHM, Henkel Polska.
2) Konsolidacja wokół liderów (centrów) konsolidacji – wyznaczniki pozycji
lidera:
• wielkość i skala prowadzonej działalności (potencjał gospodarczy),
• pozycja i udział w rynku (potencjał rynkowy),
• dynamika, elastyczność działań (potencjał rozwoju).
Przykłady: Agora, Morliny, Centrozap.
3) Konsolidacja sektorów (podsektorów, branż) – duże struktury o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej:
• związane z głęboką restrukturyzacją sektorów,
• zorientowane (choć w różnym stopniu) na wdrożenie mechanizmów
gospodarki rynkowej,
• silnie uzależnione od decyzji politycznych i administracyjnych.
Przykłady: sektor energetyczny, paliwowy, chemiczny, zbrojeniowy, górnictwo, hutnictwo.
4) Konsolidacja rynków – głównie w sferze powiązań przedsiębiorstw z finalnymi odbiorcami dóbr lub usług:
• budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie wartości dodanej,
• relatywnie szybki zwrot zaangażowanych środków.
Przykłady: konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych, rynku usług
emerytalnych (OFE).
C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 228–274.
11
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Procesy restrukturyzacji, integracji, konsolidacji rodzimych przedsiębiorstw,
ich przejście do kolejnego, znacznie bardziej zaawansowanego etapu przeobrażeń, zrodziły naturalną potrzebę działań i studiów z zakresu zarządzania
strategicznego. Problematyka perspektyw i rozwoju przedsiębiorstw zrestrukturyzowanych w latach 90., wzbogacona o kontekst przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, zdominowała praktykę zarządzania zmianami i badania
tego procesu nie tylko w kolejnym, ale i w następnych etapach funkcjonowania organizacji gospodarczych w Polsce12.

28.3. Nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji
przedsiębiorstw
Wskazanie bliższych i dalszych perspektyw restrukturyzacji przedsiębiorstw jest zadaniem trudnym, m.in. z uwagi na złożoność i dynamikę jej
materii. W tej sytuacji sygnalizowaną formułą wyjścia w przyszłość mogłoby
być uwzględnienie współczesnych form i rysujących się perspektyw ewolucji
kategorii samego przedsiębiorstwa.

28.4. Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa jako determinanta
jego restrukturyzacji
Przedsiębiorstwo pozostawało dotąd i zapewne będzie jeszcze długo podstawowym podmiotem restrukturyzacji czy też szerzej – procesu zarządzania
zmianami. Co więcej, dotychczasowe doświadczenia restrukturyzacyjne wskazują na ścisłą zależność między stanem głównych wyznaczników przedsiębiorstwa oraz charakterem, zakresem, narzędziami jego restrukturyzacji. Uznając
powyższe konstatacje za minimum argumentów dostatecznie przekonujących,
można wskazać kilka zjawisk i rysujących się na przyszłość procesów w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz w szeroko rozumianym obszarze zarządzania

12 Nie sposób wskazać i szerzej przedstawić wszystkie, tak liczne pozycje w dorobku
pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, łączące się z tematyką zarządzania
zmianami i strategiami rozwoju przedsiębiorstw, wydane po roku 2000. Ograniczając się
tylko do prac autorstwa obecnych pracowników Instytutu Zarządzania SGH, mamy kilkanaście książek i monografii, będących plonem rozległych badań i studiów, a także fragmenty opracowań konferencyjnych, referaty i artykuły publikowane w źródłach krajowych
i zagranicznych.
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nim, które mogą kształtować nową jakość restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Do prawdopodobnych kierunków utrwalenia bądź też pogłębienia i rozwoju
dotychczasowych rozwiązań należą:

28.4.1. Redefinicja modeli biznesowych przedsiębiorstw
wokół Internetu a restrukturyzacja
Istotnymi wyznacznikami tej tendencji są m.in.: przechodzenie od przedsiębiorstwa wyodrębnionego fizycznie do przedsiębiorstwa wirtualnego (on-line),
rozwój sieci i nowe formy partnerstwa (współpracy) o mniejszym niż dotychczas stopniu formalizacji, szerszy udział klientów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (media społecznościowe).
Restrukturyzacja w takiej organizacji musi stwarzać możliwości wspólnego
generowania wartości, prowadzić do redukcji kosztów transakcyjnych, eliminować nieefektywności dystansu: sprzedawca – odbiorcy.

28.4.2. Przedsiębiorstwo jako otwarty system a jego restrukturyzacja
W ramach tego zjawiska następuje przechodzenie od idei „wszystko na miejscu” (akumulacja, koncentracja środków) do idei przedsiębiorstwa, w którym
możliwość dysponowania środkami, w szczególności obcymi, jest istotniejsza
od ich posiadania. Prowadzi to m.in. do zacierania się granic między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem, raz jeszcze wzmacnia tendencje do współkreowania wartości w szerszym układzie jednostek zaangażowanych w tym procesie.
W takiej organizacji rośnie znaczenie restrukturyzacji adaptacyjnej w budowaniu elastycznej organizacji jako ciągłego procesu przeobrażeń w miejsce
jednostkowych, zamkniętych przedsięwzięć. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa powinna wspierać proces współkreowania wartości, sięgać zarówno do
tradycyjnych rozwiązań podnoszących jego efektywność (np. wykorzystanie
efektów skali), jak i tych mniej rozpoznanych, niosących znaczący potencjał
rozwoju przedsiębiorstwa – korzyści ekonomii zakresu (economy of scope),
wykorzystanie dźwigni modelu biznesowego itp.

28.4.3. Zasoby niematerialne jako kluczowe aktywa
restrukturyzowanego przedsiębiorstwa
Powszechnie obserwowane, rosnące znaczenie zasobów niematerialnych
kieruje szczególną uwagę w stronę wiedzy i kapitału intelektualnego, ale także
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innych grup tego typu aktywów (strukturalne, relacyjne) jako wiodącego źródła budowania przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa. Nie
oznacza to jednak eliminacji czy zastępowania aktywów materialnych (środki
trwałe i środki obrotowe), które będą zawsze w jakimś stopniu obecne w przedsiębiorstwie, a w sytuacjach trudnych (kryzys) ich rola tradycyjnie wzrasta.
Zadaniem restrukturyzacji w przyszłym przedsiębiorstwie powinno być,
poza oczywistym budowaniem bardziej elastycznych, reaktywnych, zorientowanych na wiedzę struktur biznesowych, tworzenie warunków i rozwiązań
sprzyjających połączeniu aktywów niematerialnych i materialnych w wysoce
efektywny, synergiczny system przedsiębiorstwa.

28.4.4. Miękkie zarządzanie i otwarte przywództwo
a restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Kolejną tendencją, która już doprowadziła do istotnych zmian we współczesnym przedsiębiorstwie, jest przechodzenie od tradycyjnego, centralistycznego
„rozkazuj i kontroluj” do bardziej miękkiego, kolaboratywnego zarządzania.
Jej elementem jest m.in. partycypacyjny model zarządzania, angażujący szersze grono uczestników organizacji w złożony proces decyzyjny.
Z perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstwa sygnalizowana tendencja niesie wyzwania związane w szczególności z heterogenicznością różnych
grup uczestników organizacji – ich zróżnicowaniem kulturowym, wzorcami
zachowań, kształtowaniem międzygrupowego zaufania. Zadaniem restrukturyzacji staje się więc kształtowanie elastycznej zwinności (agility), tworzenie
warunków do aktywnego udziału upodmiotowionych (empowered) pracowników w procesie rozwoju przedsiębiorstwa.

28.4.5. Zrównoważony rozwój i perspektywa interesariuszy
przedsiębiorstwa w procesie zarządzania zmianą
Nowe modele biznesowe silnie akcentują ideę zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu trzech wiodących komponentów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego (ekologicznego). Wynika z tego
m.in. dążenie do uwzględnienia szerszej wiązki interesów różnych grup związanych z przedsiębiorstwem, a nie jedynie wąsko pojmowanego, finansowego
interesu wynikającego z więzi kapitałowych (właściciele przedsiębiorstwa).
Pomijając rozległą dyskusję toczącą się na gruncie teorii interesariuszy i towarzyszące jej, nierzadko biegunowo odmienne, poglądy, trudno nie zauważyć, że
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sygnalizowana tendencja ma głębsze korzenie. Sięgają one zmian w głównym
nurcie badawczym, uwidaczniających przechodzenie od podejścia przemysłowego, opartego na handlu i wzroście w kierunku rozwoju zrównoważonego13.
W kontekście sygnalizowanej tendencji oczekiwania dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw koncentrują się wokół tworzenia warunków do pogodzenia zróżnicowanych celów głównych grup interesariuszy, a także wsparcia
procesów przeobrażania przedsiębiorstw w złożone ekosystemy.

28.5. Podsumowanie
Zaprezentowane uwagi wydają się wstępnie potwierdzać zasadność wyjściowej tezy przyjmującej, że w warunkach polskich – w miarę stabilizowania
i utrwalania mechanizmów rynku po roku 1990 – następowała ewolucja restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przechodziła ona od jednostkowych przedsięwzięć
służących głównie przywracaniu podmiotowości przedsiębiorstw do restrukturyzacji jako procesu zarządzania permanentną zmianą, charakterystyczną
dla współczesnej gospodarki. Potwierdzeniem tej tezy są również zasygnalizowane kierunki i tendencje przeobrażeń współczesnych przedsiębiorstw jako
istotne przesłanki wyzwań i oczekiwań wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw
w najbliższej i być może także dalszej przyszłości. Wychodząc z tej perspektywy, dalsze badania i studia nad restrukturyzacją przedsiębiorstw powinny
uwzględniać takie istotne kwestie dotyczące zarządzania nimi, jak m.in.:
1) proces zmian w przedsiębiorstwach budujących nowe modele biznesu
oparte na nowoczesnych technologiach informacyjnych,
2) zmiany w warunkach postępującego usieciowienia i wirtualizacji przedsiębiorstw,
3) możliwości i ograniczenia restrukturyzacji przedsiębiorstw wdrażających
ideę społecznej odpowiedzialność biznesu oraz strategię zrównoważonego
rozwoju,
4) nowe narzędzia i sposoby restrukturyzacji przedsiębiorstw, sięgające do
dotychczas niewykorzystywanych lub stosowanych w niewielkim stopniu
koncepcji i instrumentów (np. restrukturyzacja jako formuła opcji rzeczowych itp.).

S. Marciniak, Restrukturyzacja przedsiębiorstw a paradygmaty ekonomii, „Przegląd
Organizacji” 2016, nr 10.
13
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Na tle przeprowadzonej analizy ujawnił się szeroki zakres aktywności
badawczej, ale także i działalności praktycznej oraz dydaktycznej pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Aktywność ta była szczególnie
widoczna w pierwszym etapie polskich przeobrażeń (lata 90. XX w.), w okresie wykształcania się poznawczych i aplikacyjnych podstaw głębokich zmian
w zarządzaniu rodzimymi przedsiębiorstwami okresu transformacji. Dorobek
tego okresu, a także udział w kolejnych badaniach przedsiębiorstw w następnych latach, jakkolwiek mniej związany bezpośrednio z ich restrukturyzacją,
a raczej jej konsekwencjami i nowo wynikającymi problemami, jest szeroko
znany i doceniany. Wskazane tendencje i kierunki zmian w przeobrażeniach
przedsiębiorstw wyznaczają obszary badawcze o znaczącym potencjale dalszego rozwoju naukowego i zawodowego pracowników Kolegium zajmujących
się problematyką zarządzania.
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Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

29. B
 adania nad prawnymi i etycznymi aspektami
marketingu – wkład pracowników Katedry
Rynku, Marketingu i Jakości SGH

29.1. Wprowadzenie
Sprawność marketingu i jego rola w osiąganiu rynkowych celów przedsiębiorstwa bezpośrednio wiążą się z koniecznością przestrzegania prawa oraz
etycznymi zachowaniami wobec innych uczestników rynku, a także szeroko
rozumianego społeczeństwa. Postępowanie osób odpowiedzialnych za działania marketingowe w przedsiębiorstwach może w różnym stopniu być normowane zasadami etycznymi. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders i V. Wong
wyróżniają dwa podejścia do etyczności marketingu1:
• pierwsze z nich opiera się na przyjmowaniu zgodnie z „duchem wolnego
rynku” zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”; w podejściu tym
wystarczy respektowanie obowiązującego prawa bez konieczności dokonywania ocen moralnych przez osoby podejmujące decyzje gospodarcze,
• drugie podejście wynika z przeświadczenia, że przedsiębiorstwo powinno
przyjmować pewien rodzaj „odpowiedzialności społecznej”, a jego kierownictwo jest zobowiązane do ukształtowania zachowań społecznie odpowiedzialnych i etycznych.
Problematyka etyczności działań marketingowych jest przedmiotem zainteresowań naukowców, w tym głównie etyków, prawników czy prakseologów od ponad 50 lat. Zagadnienia te stały się także obszarem zainteresowań
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 99.
1
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badawczych środowiska marketingowego w Polsce. Celem artykułu jest prezentacja głównych nurtów tych badań oraz ukazanie wkładu w nie pracowników
Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

29.2. Sposób rozumienia marketingu jako źródło rozważań
nad jego etycznością
Definiowanie marketingu oraz sposób rozumienia jego roli w gospodarce
podlegają ciągłym zmianom. Od początku dynamicznego rozwoju teorii i praktyki marketingu w połowie XX wieku w kolejnych dekadach jego zakres ewoluował. Początkowo postrzegano rolę marketingu przez pryzmat pojedynczych
funkcji (sprzedaży produktów, dystrybucji towarów, oddziaływania na nabywców poprzez promocje), później ujmowano go całościowo jako funkcję kierowania i narzędzie konkurowania, aż wreszcie nadano mu status koncepcji
kierowania. Wraz z rozwojem funkcji marketingu zmieniał się też sposób jego
definiowania. H. Meffert, Ch. Burmann i M. Kirchgeorg, analizując kolejne
ujęcia i definicje marketingu, wyróżnili cztery sposoby jego rozumienia2:
• instrumentalne, skrótowe rozumienie marketingu (marketing jest postrzegany poprzez poszczególne instrumenty, jak np. reklamę czy dystrybucję),
• klasyczne, ekonomiczne rozumienie marketingu (marketing obejmuje planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich aktywności przedsiębiorstwa,
podejmowanych na obecnych i potencjalnych rynkach, a poprzez systematyczne zaspokajanie potrzeb klientów przedsiębiorstwo powinno realizować swoje cele),
• nowoczesne i szerokie rozumienie marketingu (proces wymiany pomiędzy partnerami, w ramach którego są zaspokajane potrzeby obydwu stron.
W takim rozumieniu uwzględnia się nie tylko relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą jego produktów/usług, ale także relacje pomiędzy
organizacjami niekomercyjnymi, jak np. fundacjami, partiami politycznymi, instytucjami kultury itp.),
• ogólne rozumienie marketingu (marketing jest uniwersalną koncepcją,
rozumianą jako socjotechnika, która może być wykorzystywana do realizacji wszelkich procesów wymiany zarówno pomiędzy jednostkami, jak
2 H. Meffert, Ch. Burmann, M. Kirchgeorg, Marketing Grundlagen marktorientierter
Unternehmensführung: Konzepte – Instrumente – Praxisbeispiele, Gabler, Wiesbaden 2008,
s. 7–9.
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i grupami. W takim rozumieniu marketing jest więc techniką wywierania
wpływu, której zastosowanie może być dużo szersze niż użytek komercyjny,
odwołuje się do istoty procesu wymiany w społeczeństwie jako podstawowej formy zaspokajania zarówno potrzeb indywidualnych, jak i zbiorowych.
Rozwojowi zakresu stosowania marketingu towarzyszy ciągle wiele głosów krytykujących go jako działania nieetyczne, skierowane przeciw klientom
i społeczeństwu jako całości. Krytyka ta wynika w znacznej części z błędnego
rozumienia idei marketingu, w tym między innymi:
1) potocznego utożsamiania marketingu z reklamą, promocją i aktywnymi
technikami sprzedaży, w tym agresywnością zachowań przedsiębiorstw
wobec konsumentów,
2) traktowania marketingu jako zestawu instrumentów analizy rynkowej,
takich jak wysoko złożone i skomplikowane prognozowanie sprzedaży czy
też rozbudowane i wyrafinowane badania rynkowe,
3) traktowania marketingu jako systemu rynkowego o wyraźnej asymetrii informacji, w którym nabywcy są wykorzystywani przez sprzedawców. W tym
wypadku sprzedawcy kreują nowe potrzeby, żeby sprzedawać coraz więcej,
a konsumenci ulegają alienacji w relacji do sprzedawców,
4) błędnego przekonania, że „marketing polega na tym, by wziąć, co tam się
ma akurat pod ręką i na siłę wcisnąć to klientowi”3,
5) utożsamiania marketingu z dążeniem do maksymalizacji sprzedaży i zysków
(tzw. orientacja sprzedażowa przedsiębiorstwa nastawiona na maksymalizację jego efektów finansowych, nieuwzględniająca dobra klientów).
Tymczasem już w roku 1960 T. Levitt, jeden z twórców teorii marketingu,
wprowadził rozróżnienie między sprzedażową orientacją przedsiębiorstwa
a marketingiem. „Sprzedawanie koncentruje się na potrzebach sprzedawcy;
marketing na potrzebach nabywcy. Sprzedawanie jest związane z potrzebą
zamiany przez sprzedawcę produktu na gotówkę; marketing z ideą zaspokajania potrzeb klienta za pomocą produktu i wszystkiego, co wiąże się z jego
tworzeniem, dostarczaniem i ostatecznie konsumowaniem”4. Przyjęcie przez
przedsiębiorstwo konsumenta jako punktu odniesienia przy kształtowaniu swoich działań tworzy istotne implikacje dla regulacji prawnych i etyczności działalności marketingowej. Jeżeli bowiem za kluczowe uznaje się zaspokajanie
potrzeb klienta, to w sposób dorozumiany należy przyjąć, że przedsiębiorstwo
3 H. Beckwith, Sprzedać niewidzialne, tłum. J. Sawicki, Prószyński i S-ka, Warszawa
2000, s. 19.
4 T. Levitt, Marketing Myopia, “Harvard Business Review” 1960, June–August, s. 50.
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przyjmuje na siebie odpowiedzialność etyczną za działania marketingowe
podejmowane w stosunku do klienta. Ph. Kotler przekonuje, że zadaniem marketingu jest działanie na rzecz dobra klienta i całego społeczeństwa. Według
niego „prawdziwy marketing to marketing sprawiedliwy”5. Niestety, nastawienie na krótkookresowe korzyści kosztem klientów nadal jest stosowane przez
wiele firm i jest to jedna z głównych przyczyn mylenia jej przez laików z koncepcją marketingu6. Najczęściej występującymi przyczynami łamania zasad
etycznych są: pokusa uniknięcia niektórych kosztów, jakie należałoby ponieść,
uproszczenie działalności i niezbędnych przedsięwzięć, zwykłe wygodnictwo
i niedbalstwo. Wszystkie odnoszą się do konkretnych osób, decydentów, wykonawców decyzji, a nie do marketingu jako takiego7. Pokusa łamania podstawowych zasad etycznych występuje zwłaszcza w krótkich okresach, gdyż może
prowadzić do osiągania korzyści finansowych. Jednak w okresach długich
nieetyczne zachowania przedsiębiorstwa rodzą wiele negatywnych skutków,
w tym zwłaszcza pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa, utratę zaufania
klientów i dostawców, utratę wiarygodności, co w konsekwencji prowadzi do
obniżenia skuteczności i efektywności działania.

29.3. Istota i poziomy etyki marketingu
„Etyka marketingu” może być rozumiana jako „nazwa ogólna etosu charakterystycznego dla działalności gospodarczej, a więc faktycznych wartości i norm
rządzących zachowaniami ludzi zaangażowanych w ten rodzaj działalności”
(tu mowa o działalności marketingowej)8 lub jako „społeczne i zawodowe standardy w zakresie prawa i uczciwych praktyk, które mają spełniać menedżerowie
marketingu przygotowując, wdrażając i kontrolując strategie marketingowe”9.
Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Rebis, Poznań 2012, s. 187.
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska,
Warszawa 1994, s. 15–16.
7 K. Klincewicz, Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu – metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, „Zarządzanie i Rozwój” 2007, Wyd. Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, s. 327–349.
8 W. Gasparski, Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, w: Kontrowersje
wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ im.
L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 206.
9 G. R. Laczniak, P. E. Murphy, Normative Perspectives for Ethical and Socially Responsible Marketing, “Journal of Macromarketing” 2006, Vol. 26, No. 2, za: A. Żbikowska, Etyka
w nauczaniu studentów – refleksje nad opiniami studentów, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8,
s. 159.
5
6
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W literaturze podkreśla się niejednorodność zaangażowania przedsiębiorstw
w wypełnianie swoich obowiązków etycznych w zakresie działań marketingowych. S. Hollensen wyróżnia poziom poniżej oczekiwań etycznych, czyli ewidentne łamanie przez przedsiębiorstwo obowiązującego prawa10 oraz trzy poziomy
zachowań etycznych. Pierwszy poziom etycznych działań marketingowych
przejawia się w wypełnianiu przez przedsiębiorstwo zobowiązań najmniejszym
kosztem, często wręcz na granicy prawa. W takiej sytuacji trudno jest zarzucić
przedsiębiorstwu łamanie prawa, ale poziom zaangażowania w sprawy etyki jest
znikomy. Drugi poziom charakteryzuje zachowania standardowe, gdy przedsiębiorstwo nie tylko przestrzega ustalonych prawem zasad i regulacji, uznaje
reguły działania dostawców, konkurentów, organizacji społecznych i grup interesów, ale również respektuje ustalone przepisy związane z określonym rodzajem
działalności. W dziedzinie marketingu są to różnego rodzaju kodeksy i przepisy
branżowe (np. Kodeks Etyki Reklamy czy Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations)11. Wiele działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa
nie jest wymuszonych istniejącymi regulacjami prawnymi, lecz wynika z chęci
podejmowania przez nie kroków zmierzających do wywierania pozytywnego
wpływu na życie społeczeństwa, warunki środowiska naturalnego czy też społeczności lokalne. Najwyższy poziom zaangażowania etycznego został określony
wręcz jako tworzenie ducha moralności. Przedsiębiorstwo na tym poziomie tworzy i realizuje kodeks etyczny obejmujący swoim zasięgiem także działania marketingowe, w tym12: relacje z klientami (ceny, jakość produktów, reklama itp.),
relacje z konkurentami, partnerami biznesowymi, ochronę środowiska, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych itp.

10 Praktyka gospodarcza dostarcza licznych przykładów działań, w których pokusa
szybkich zysków zwycięża nawet z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa. Odpowiednie instytucje państwowe (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w rezultacie skarg wnoszonych przez klientów lub z własnej inicjatywy podejmują
działania wobec nieuczciwych przedsiębiorstw. Istnieją także organizacje o zasięgu ogólnopolskim (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), których
elementem działalności statutowej jest ochrona konsumentów.
11 S. Hollensen, Marketing Management. A Relationship Approach, Prentice Hall, Harlow
2003, za: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 712.
12 Ibidem, s.712–713.
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29.4. Rozwój badań nad etyką marketingu
Rozważania nad etyką biznesu, w tym także marketingu, obecne są w literaturze społeczno-ekonomicznej i socjologicznej od bardzo wielu lat. Szczególnie istotnym okresem w rozwoju badań nad tą kwestią wydają się lata 70.
XX wieku, kiedy to jako samodzielna dziedzina badawcza została wyodrębniona
etyka biznesu. Zaczęto organizować liczne konferencje, na których dyskutowano
o wolności przedsiębiorstw i odpowiedzialności producentów. Zarówno organizacje konsumenckie, jak i sami konsumenci głośno krytykowali nieetyczne
działania firm i brak przestrzegania określonych norm prawnych, domagając się ostrych sankcji wobec takich firm13. Na podstawie przeglądu literatury
z lat 1960–2008, austriaccy naukowcy – B. B. Schlegelmilch, M. Oberseder
wyodrębnili obszary szczególnego zainteresowania europejskich badaczy etyki
w marketingu, w tym14:
• badania powiązane z produktem (bezpieczeństwo i jakość produktu, projektowanie, opakowanie, oznakowanie, produkty etyczne),
• badania związane z cenami (wyznaczanie cen, nieuczciwe praktyki cenowe,
ceny dyskryminacyjne, ceny wprowadzające w błąd),
• badania związane z dystrybucją (wyłączność sprzedaży, kontrola nad kanałem dystrybucji, niedozwolone rabaty),
• badania w zakresie działań promocyjnych (etyka reklamy, product placement, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży),
• badania związane ze sprzedażą (etyczne konflikty personelu sprzedażowego,
etyczne wartości i zachowania przedstawicieli handlowych),
• badania dotyczące zasad podejmowania decyzji w korporacjach (podejmowanie decyzji, etyczne wartości i zachowania menedżerów, koncepcja
społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing),
• związane z badaniami marketingowymi (odpowiedzialność etyczna agencji
badań marketingowych i przedsiębiorstw zleceniodawców badań, np. upiększanie wyników, ochrona prywatności),
• badania dotyczące norm i kodeksów etycznych (teorie etyki marketingu,
normy etyczne, kodeksy etyczne),

13 J. Tomczyk-Tołkacz, Etyka biznesu: wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 29–32.
14 B. B., Schlegelmilch, M. Oberseder, Half a Century of Marketing Ethics: Shifting Perspectives and Emerging Trends, “Journal of Business Ethics” 2010, s. 1–19.
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• badania związane z konsumentami (etyczność decyzji konsumentów, percepcja kwestii etycznych przez konsumentów, etyczne aspekty decyzji marketingowych skierowanych do dzieci, kwestia ludzi starszych i ubogich),
• badania etyki w zakresie marketingu międzynarodowego/międzykulturowego (nieetyczne zarządzanie w korporacjach międzynarodowych, porównania międzynarodowe takich kwestii jak podejmowanie etycznych decyzji
w korporacjach i przez konsumentów),
• badania w zakresie edukacji marketingowej (zintegrowanie kwestii etycznych z innymi problemami w edukacji marketingowej),
• badania dotyczące marketingu społecznego (idea marketingu społecznego,
wymiar etyczny w marketingu społecznym, społeczna odpowiedzialność
menedżerów marketingu),
• badania w zakresie relacji między marketingiem a ochroną środowiska
(społeczna odpowiedzialność i koszty tzw. ekomarketingu).
Ten szeroki zakres badań nad etyką marketingu w literaturze europejskiej
znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie także w badaniach polskich naukowców, w tym w znaczącym stopniu w zespole pracowników Katedry Rynku,
Marketingu i Jakości SGH.
Przełomowym punktem w zakresie badań (w tym głównie dyskusji
teoretycznych) nad etycznymi aspektami marketingu w Polsce była ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w 2004 r. przez Katedrę
Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)15 na temat
„Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość”.
W wydawnictwie pokonferencyjnym opublikowany został artykuł W. Gasparskiego zatytułowany Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, który
wywołał szeroką dyskusję w środowisku naukowców i praktyków marketingu
oraz etyków biznesu. Ważną pozycją był polemiczny tekst K. Klincewicza pt.
Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu – metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, opublikowany w czasopiśmie „Zarządzanie i Rozwój”
Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Poszukując źródeł niespójności pomiędzy koncepcją marketingu a jej interpretacją
przez badaczy w kontekście etyki, K. Klincewicz wskazuje, że „konstruktywna
etyka marketingu powinna się koncentrować na analizie możliwych uchybień
15 Kierownikiem tej Katedry jest prof. dr hab. Lechosław Garbarski, a w zespole organizatorów w/w konferencji naukowej były także: dr Magdalena Krzyżanowska oraz dr Teresa
Taranko. Wszystkie wymienione osoby były wówczas pracownikami zatrudnionymi w Katedrze Rynku i Marketingu SGH.
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i pułapek w obrębie konwencji marketingowej, aby w ten sposób pomagać
w podejmowaniu decyzji przez menedżerów i przyczyniać się do podnoszenia
standardów etycznych tej działalności. Tylko bezpośrednie odniesienie do rzeczywistości organizacyjnej pozwoli wyjść poza banał, który zwykle sprowadza
się do mówienia o „złej reklamie” czy „manipulacji”, niewiele mający wspólnego z wzorcami przekazywanymi przez nauczycieli marketingu ani ze zrozumieniem istoty krytykowanej działalności, jej celów i ograniczeń16. A. V. Abela
i P.E. Murphy dostrzegli istotne przyczyny etycznych napięć i konfliktów w praktyce marketingowej wynikające z nauczania marketingu, polegające na rozdzieleniu teorii marketingu od kwestii etycznych. Według nich rozwojowi teorii
marketingu nie towarzyszą rozważania etyczne, gdyż prawdopodobnie wielu
naukowców zakłada, że takie rozważania można oddzielić od kwestii biznesowych17.To oddzielne rozpatrywanie marketingu i etyki jest widoczne zarówno
w teorii, jak i w praktyce. W roku 2009 uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu
Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przyjęli deklarację, w której
zwrócili uwagę na konieczność kształcenia adeptów i dokształcania praktyków
w zakresie etycznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zgodnie z tą deklaracją,
w 2012 r. Wydawnictwo Naukowe PWN wydało bardzo obszerny podręcznik
dla studentów kierunków biznesowych pod redakcją naukową W. Gasparskiego
przy współpracy z A. Lewicką-Strzałecką, D. Bąkiem, B. Rokiem i J. Sokołowską pt. Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki. Ważny rozdział
w tym podręczniku zatytułowany Etyczne aspekty działań marketingowych opracował L. Garbarski, pracujący wówczas w Katedrze Rynku i Marketingu SGH.
Kwestie edukacji w zakresie etyki w procesie nauczania marketingu w polskich
uczelniach stanowiły przedmiot badania empirycznego zrealizowanego przez
A. Żbikowską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2013 r. Wyniki
tego badania wskazywały, iż „jedynie 39,3 proc. badanych studentów przyznało,
że w trakcie zajęć z marketingu, w których uczestniczyli, omawiano również
kwestie etyki. W opinii badanych studentów etyka nie stanowi istotnego elementu w nauczaniu marketingu. Większość badanych nie dostrzegła, aby zagadnienia etyki były prezentowane przy okazji omawiania marketingu. Badania
te wskazywały na niepokojące zjawisko bardzo niskiego poziomu uczciwości
i postawy etycznej również wśród badanych studentów marketingu. W zależności od badanej kwestii, grupa 17–44 proc. badanych studentów sprzyjała
K. Klincewicz, Etyka marketingu i marketing…, op.cit. s. 327–349.
A. V. Abela, P. E. Murphy, Marketing with Integrity: Ethics and the Service-Dominant Logic for Marketing, “Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, Vol. 36,
No. 1, s. 40.
16

17
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działaniom nieetycznym lub nie była pewna, jak powinna się zachować. Jedynie 36,6 proc. respondentów zdecydowanie deklarowało, że w swojej przyszłej
pracy zawodowej będzie zachowywać się w sposób etyczny”18.
Wobec niedostatku zagadnień etycznych w podręcznikach marketingowych
oraz w procesie edukacji interesującą poznawczo kwestią stały się badania
empiryczne realizowane wśród praktyków marketingu pozwalające określić
poziom etyczności działań marketingowych w Polsce. Uwzględniając wspomniane wcześniej poziomy etyczności przedsiębiorstw, szczególnej uwadze
poddano zagadnienia prawne, a zwłaszcza ich znajomość i poziom przestrzegania przez badane podmioty. Badania obejmujące te zagadnienia w praktyce
zostały zrealizowane przez zespół pracowników katedry Rynku, Marketingu
i Jakości SGH w latach 2013 i 2014 pod kierunkiem T. Taranko19. Pierwsza
tura badań objęła analizy systemów normatywnych wpływających – w sposób
bezpośredni bądź pośredni – na proces realizacji badań marketingowych oraz
kształtowanie działań z zakresu komunikacji marketingowej, a także na funkcjonowanie uczestników tych procesów. Autorzy badania przeprowadzili szeroką analizę obowiązujących tekstów aktów normatywnych (tj. kodeksów,
ustaw i aktów podstawowych) wpływających na zachowania i procesy w sferze
badań marketingowych oraz komunikacji marketingowej. Zrealizowali także
eksploracyjne badanie empiryczne o charakterze jakościowym, w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych (ITI), którego celem była identyfikacja
znajomości, postaw i stosowania tych regulacji prawnych, które odnoszą się
do realizacji badań marketingowych oraz kształtowania działań w obszarze
komunikacji marketingowej.
Pytania o regulacje prawne w gronie przedstawicieli agencji zajmujących
się badaniami marketingowymi wzbudzały dość znaczny opór wśród respondentów, którego przejawami były m.in. niechęć do podejmowania rozmowy
na ten temat, chęć koncentrowania uwagi na innych aspektach związanych ze
sferą badań marketingowych. Do tematyki uregulowań prawnych odnosili się
niechętnie. Znaczna część nie miała na ich temat zdania. Mimo braku uregulowań prawnych odnoszących się stricte do badań marketingowych, zdaniem
badaczy niektóre źródła prawa stanowionego obejmują swoim zakresem także
sferę badań marketingowych, należy się zatem z ich zapisami liczyć. Respondenci
A. Żbikowska, Etyka w nauczaniu studentów – refleksje nad opiniami studentów, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
19 W roku 2013 badania były realizowane w ramach badań statutowych na temat: „Regulacje prawne dotyczące badań marketingowych i komunikacji marketingowej” przez zespół
w składzie: Beata Marciniak, Tomasz M. Miśkiewicz oraz Teresa Taranko.
18
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zwrócili uwagę na niską świadomość istnienia konkretnych regulacji prawnych
odnoszących się do sfery badań marketingowych oraz na niski poziom rozpoznania ich treści wśród badaczy. Zwracano ponadto uwagę na trudności interpretacyjne niektórych przepisów oraz trudności w uzyskaniu jednoznacznych
interpretacji wykładni niektórych zapisów obowiązującego prawa. Analizując
emocjonalne postawy wobec regulacji prawnych, w wypowiedziach respondentów zauważono, że dominującą grupę stanowiły osoby ambiwalentnie
nastawione do regulacji prawnych. Wśród respondentów wyróżniały się także
postawy zdecydowanych przeciwników regulacji prawnych sfery badawczej.
Przeciwnicy regulacji prawnych zwracali uwagę na ich formalizm, sztywność
i interpretacyjną niejednoznaczność. W ich opinii, w Polsce brakuje wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które mogłyby służyć wsparciem w zakresie
jednoznacznego interpretowania obowiązującego prawa odnoszącego się do
sfery badań marketingowych. W regulacjach odnoszących się do sfery badań
marketingowych w Polsce respondentów najbardziej irytuje: „że nie wszyscy ich przestrzegają”, „że pozwalają na nierówne traktowanie respondentów w porównaniu z klientami”, „że w zbyt małym stopniu chronią badaczy”,
„że nie ma nadzoru nad tym, co rzeczywiście robią firmy badawcze”. Według
jednostkowych opinii irytujący jest fakt, „że regulacje w ogóle są”. W opinii
respondentów ważnymi powodami stosowania prawa są przede wszystkim lęk
przed ewentualnymi konsekwencjami łamania prawa oraz rosnąca świadomość
prawna w społeczeństwie. Znajomość praw, jakie przysługują np. respondentom narzuca na badaczy konieczność podnoszenia swojej wiedzy w zakresie
regulacji prawnych, a ich przestrzeganie zaczyna być koniecznością. Mimo że
wśród wymienianych motywów dominowały te o charakterze zewnętrznym,
to część respondentów w sposób bezpośredni nawiązywała także do motywów
wewnętrznych. Ten typ motywacji dominował u osób związanych z badaniami
marketingowymi niemal od początku istnienia branży badawczej. W tej kategorii osób pojawiały się takie stwierdzenia jak: „bo takie mamy zasady osobiste, ogólnożyciowe, indywidualne”, „bo tak należy”, „bo tak trzeba” „bo takie
myślenie wyniosłem z domu”, „bo to jest oczywiste”, „bo jest to dla mnie bardzo ważne, aby postępować w pracy etycznie”. Zdaniem respondentów znajomość zakresu i treści prawa odnoszącego się do sfery badań marketingowych
jest na bardzo niskim poziomie. W opinii badaczy niska świadomość prawna,
ale także niska znajomość reguł etycznych obowiązujących w badaniach marketingowych, to cecha szczególnie dużej części młodych badaczy rynku.
Drugi obszar aktywności marketingowej poddany badaniu empirycznemu
w 2013 r. dotyczył wiedzy i postaw przedstawicieli agencji reklamowych oraz
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stowarzyszeń branżowych zajmujących się komunikacją marketingową20. Analiza opinii wyrażanych przez respondentów wskazywała, że środowisko komunikacji marketingowej ocenia obowiązujące w Polsce regulacje prawne jako
prawidłowe i rozwijające się we właściwym kierunku. Widoczny był wysoki
poziom aprobaty dla tych rozwiązań, przy czym z większą atencją respondenci
odnosili się do samoregulacji środowiskowych niż do regulacji formalnych ustawodawcy. W ocenach ogólnych regulacji prawnych częściej pojawia się zrozumienie i aprobata niż krytyka rozwiązań. Przedstawiciele agencji reklamowych
dostrzegali w tych regulacjach pewne ograniczenia swobody, ale przyjmowali
je raczej ze zrozumieniem, choć pojawiały się także bardzo krytyczne wypowiedzi. Więcej negatywnych ocen pojawiało się w odniesieniu do szczegółowych regulacji (zwłaszcza w zakresie komunikacji marketingowej wyrobów
farmaceutycznych i piwa). Opinie respondentów jednoznacznie wskazywały
na poszerzanie zakresu tych regulacji, ich większą precyzję, ale także większe
skomplikowanie procesów komunikacji marketingowej w związku z faktem
nakładania się tej sfery aktywności przedsiębiorstw z prawami autorskimi,
bezpieczeństwem konsumentów, regulacjami w zakresie konkurencji, nowymi
technologiami itp. Wielu respondentów pozytywnie oceniało fakt wprowadzania regulacji prawnych dotyczących komunikacji marketingowej, uznając je
za wyznaczanie pewnych ram dla cywilizowania biznesu w ogóle i podnoszenie poziomu odpowiedzialności etycznej i społecznej podmiotów działających
w tej branży. Respondenci dostrzegali związek pomiędzy regulacjami prawnymi
a treścią i formą reklamy, ale nie uznawali, żeby to było szkodliwe dla samej
reklamy. Na ogół pozytywnie oceniali wpływ tych regulacji na ograniczanie
patologicznych, nagannych praktyk w komunikacji marketingowej. Dostrzegali konieczność przestrzegania prawa i regulacji etycznych w zachowaniach
przedsiębiorstw wynikającą z presji otoczenia, w tym aktywności świadomych
konsumentów i środowisk występujących w obronie ich interesów.
W roku 2014 zespół pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości
SGH pod kierunkiem T. Taranko, w ramach badań statutowych, zrealizował
projekt badawczy na temat „Uwarunkowania prawne działań marketingowych
w zakresie produktu, dystrybucji i cen”. Badanie empiryczne zrealizowane
metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (ITI), miało na celu identyfikację znajomości, postaw i stosowania regulacji odnoszących się do decyzji
20 Część wyników tego badania została opublikowana w artykule T. Taranko, Regulacje
prawne a swoboda realizacji działań reklamowych, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan
obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa, 2014, s. 445–456.
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i działań marketingowych w zakresie produktu, dystrybucji i cen. Badanie
to ujawniło relatywnie niski poziom znajomości uregulowań prawnych (obligatoryjnych i fakultatywnych) oraz regulacji środowiskowych wśród badanych
menedżerów marketingu. Główne wnioski z tego badania wskazywały, że21:
• badani menedżerowie, choć reprezentują wysokie stanowiska w zakresie
marketingu, prezentują niski poziom i bardzo ogólną wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie produktu, dystrybucji i cen,
• ogólne postrzeganie przez badanych menedżerów uregulowań prawnych
w zakresie marketingu, obowiązujących w Polsce jest raczej negatywne,
choć pojawiały się także nieliczne wypowiedzi wskazujące na pozytywne
postawy badanych menedżerów wobec istnienia tych regulacji, głównie ze
względu na ochronę interesów konsumentów,
• uregulowania prawne nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się, stosunkowo nowymi branżami (np. usługi online),
• ochrona praw własności intelektualnej jest zbyt słabo respektowana,
• przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie produktów kojarzone jest
z ogólną uczciwością kupiecką i regułami reguł rynkowych,
• oferowanie na rynek produktu spełniającego wymogi prawne może być
czynnikiem poprawiającym jego postrzeganie i dającym większe możliwości realizacji sprzedaży,
• wielkość przedsiębiorstwa i/lub jego obecność na giełdzie wymuszają większą transparentność działań, co prowadzi do przestrzegania uregulowań
prawnych,
• przestrzeganie uregulowań prawnych jest dla przedsiębiorstwa opłacalne
finansowo,
• regulacje prawne są stosowane w związku z groźbą utraty klientów, karami
nakładanymi przez urzędy (np. UOKiK, UKE), chęcią utrzymania dobrego
imienia przedsiębiorstwa, utrzymania zaufania konsumentów i partnerów
biznesowych,
• nieprzestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie produktów najczęściej
było kojarzone ze śmietnikiem (przepełnionym koszem) i wywoływało bardzo wiele emocji, silnie wyrażanych w takich słowach, jak: chaos, bałagan,
problemy, nieporządek, poczucie zagrożenia,

21 T. Taranko, Postawy menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe wobec
uregulowań prawnych w zakresie produktów i usług – wyniki badania empirycznego, w: Nauki
ekonomiczne a praktyka gospodarcza, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, s. 261–282.
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• nieprzestrzeganie uregulowań prawnych to także sposób na ich „obejście”
ze względu na ich skomplikowany charakter.
Dostrzegając lukę w zakresie zagadnień etycznych i prawnych w literaturze marketingowej, w programach studiów oraz dostępnej dla praktyków
marketingu profesjonalnej literaturze, zespół pracowników Katedry Rynku,
Marketingu i Jakości SGH w 2015 r. opracował obszerną monografię, wydaną
przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Jej celem było zebranie w jednym opracowaniu bardzo wielu rozproszonych uregulowań odnoszących się do działań
marketingowych realizowanych w Polsce oraz wskazanie na ich bezpośrednie
lub pośrednie związki z decyzjami w zakresie działań marketingowych. Założeniem autorów publikacji było „ułatwienie menedżerom odpowiadającym za
działania marketingowe podejmowanie decyzji w zgodzie z uregulowaniami
prawnymi, uregulowaniami środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji
powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw na rynku i poprawy jego społecznego wizerunku”22.
Monografia, podzielona na cztery części, objęła następujące aspekty odnoszące się do etyczności w zakresie działań marketingowych przedsiębiorstw:
• przesłanki, źródła i funkcje uregulowań w zakresie marketingu (geneza
wprowadzania uregulowań wyznaczających ramy swobody działalności rynkowej przedsiębiorstw, źródła tych uregulowań23 i podstawowe
przesłanki wprowadzania regulacji w zakresie działań marketingowych,
w tym: ochrona interesów konsumentów24, ochrona swobody konkurowania na rynku25 oraz ochrona zasobów przedsiębiorstwa wykorzystywanych
na potrzeby działań marketingowych26),
• uregulowania dotyczące kształtowania produktu jako instrumentu marketingu, w tym: zagadnienia bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności
za ich wadliwość, obligatoryjne uregulowania dotyczące jakości produktu27,
fakultatywne uregulowania dotyczące kształtowania jakości produktów28,

22 T. Taranko, Wprowadzenie, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce,
red. T. Taranko, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 8 i nast.
23 B. Marciniak, Przesłanki i źródła uregulowań działań marketingowych, w: ibidem,
s. 19–31,
24 A. Zbierzchowska, Ochrona interesów konsumentów, w: ibidem, s. 32–46,
25 T. M. Miśkiewicz, Ochrona zasad i swobody konkurowania, w: ibidem, s. 47–56.
26 B. Marciniak, Ochrona niematerialnych zasobów przedsiębiorstw, w: ibidem, s. 57–69.
27 S. Doroszewicz, Obligatoryjne uregulowania dotyczące kształtowania jakości produktów, w: ibidem, s. 73–97.
28 P. Miller, Fakultatywne uregulowania dotyczące kształtowania jakości produktów, w: ibidem, s. 98–112.
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uregulowania dotyczące znaków jakości i potwierdzania zgodności wyrobów ze standardami29, uregulowania dotyczące opakowań i ich bezpieczeństwa dla konsumentów oraz środowiska naturalnego, a także uregulowania
dotyczące znakowania produktów30,
uregulowania dotyczące ochrony wzorów przemysłowych31 i znaków towarowych jako możliwości legalnego zabezpieczania niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa32,
uregulowania dotyczące cen, zasad ich kształtowania oraz informowania
konsumentów o cenach33,
uregulowania dotyczące działań w zakresie dystrybucji, w tym: stosunków
między uczestnikami kanałów dystrybucji, ograniczeń w obrocie wybranymi rodzajami produktów, uregulowania dotyczące umów zawieranych
z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość34,
uregulowania w zakresie reklamy w Polsce, w tym: źródła prawa dotyczące reklamy w Polsce, ogólne uregulowania prawne dotyczące reklamy,
uregulowania dotyczące reklamy produktów sensytywnych, odniesienia
do działalności reklamowej w prawie podatkowym, uregulowania prawne
dotyczące reklamy w środkach przekazu oraz samoregulacje środowiska
reklamowego35,
uregulowania dotyczące innych narzędzi komunikacji marketingowej,
w tym: promocji sprzedaży, sponsoringu i lokowania produktów36,
uregulowania dotyczące badań marketingowych, w tym dotyczących ochrony
interesów respondentów, badaczy i zleceniodawców w procesie projektowania badań, ich przebiegu i ogłaszania wyników, uregulowania obligatoryjne37 oraz fakultatywne w zakresie badań marketingowych38,

S. Doroszewicz, P. Miller, Uregulowania dotyczące znaków jakości, w: ibidem, s. 98–112.
A. Zbierzchowska, Uregulowania dotyczące opakowań i znakowania produktów, w: ibidem, s. 129–147.
31 T. Taranko, Uregulowania dotyczące ochrony wzorów przemysłowych, w: ibidem,
s. 148–155.
32 T. Taranko, Uregulowania dotyczące ochrony znaków towarowych, w: ibidem,
s. 156–168.
33 R. Baran, Uregulowania dotyczące cen, w: ibidem, s. 169–182.
34 R. Baran, Uregulowania dotyczące dystrybucji produktów, w: ibidem, s. 183–194.
35 T. Taranko, Uregulowania w zakresie reklamy w Polsce, w: ibidem, s. 195–222.
36 T. Taranko, Uregulowania dotyczące innych narzędzi komunikacji marketingowej, w: ibidem, s. 223–240.
37 B. Marciniak, Uregulowania obligatoryjne dotyczące badań marketingowych, w: ibidem, s. 241–256.
38 B. Marciniak, Uregulowania fakultatywne dotyczące badań marketingowych, w: ibidem,
s. 257–268.
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• podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie poszczególnych uregulowań,
w tym: organy wprowadzające uregulowania i zakres ich kompetencji,
odpowiedzialność przedsiębiorstw za przestrzeganie uregulowań w zakresie marketingu, konsekwencje dla przedsiębiorstw z tytułu naruszeń uregulowań w zakresie marketingu39, formy reakcji konsumentów na niezgodne
z uregulowaniami prawnymi działania marketingowe przedsiębiorstw i konsekwencje tego typu reakcji40.
Monografia ta jest pierwszą na polskim rynku pozycją poświęconą uwarunkowaniom prawnym i etycznym, napisaną z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych osób zajmujących się problematyką marketingu. Zaprezentowane
w niej obligatoryjne, fakultatywne i środowiskowe uregulowania w odniesieniu
do fazy przygotowawczej działań marketingowych (sfera badań marketingowych) oraz fazy realizacji tych działań (sfera instrumentów marketingowych)
powinny pozwolić menedżerom marketingu systematycznie uzupełniać wiedzę także w zakresie uregulowań dotyczących kształtowania produktów, ustalania i komunikowania cen, działań w zakresie komunikacji marketingowej
czy dystrybucji. „Różnorodność, rozproszenie i zmienność tych uregulowań,
a jednocześnie wciąż niska ich świadomość wśród osób projektujących i odpowiadających za realizację działań marketingowych stanowią główne przesłanki
błędów i nadużyć przedsiębiorstw, przejawiających się głównie w nieuczciwych praktykach rynkowych wobec konsumentów oraz czynów nieuczciwej
konkurencji. Działania te prowadzą do wielu negatywnych, zarówno wizerunkowych, jak i finansowych konsekwencji dla przedsiębiorstw, które je stosują”.
Aktualnie zagadnienia prawnej i etycznej odpowiedzialności podmiotów realizujących działania marketingowe zostały włączone do przedmiotów
nauczanych przez pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH
na studiach licencjackich i magisterskich oraz do programów studiów podyplomowych prowadzonych w Katedrze.

29.5. Posumowanie
Menedżerowie odpowiedzialni za działania marketingowe współcześnie
muszą nie tylko wykazywać zainteresowanie osiąganiem celów rynkowych, ale
39 T. M. Miśkiewicz, Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie uregulowań w zakresie
marketingu, w: ibidem, s. 270–293.
40 A. Czarnecki, Wpływ konsumentów i opinii publicznej na respektowanie uregulowań
w zakresie marketingu, w: ibidem, s. 294–306.
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także wyższą wrażliwość na poszanowanie interesów konsumentów, przestrzeganie reguł uczciwej konkurencji na rynku oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. „Wysokie standardy zachowań menedżerów w praktyce powinny
być ściśle związane z realizowaniem takich idei, jak: prawdomówność, uczciwość, działanie na korzyść klientów, pozytywne oddziaływanie na dobrostan
firmy oraz wszystkich jej interesariuszy”41.
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Katedra Zarządzania Projektami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

30. Dorobek naukowy Katedry Zarządzania
Projektami SGH na tle rozwoju dyscypliny
zarządzania projektami

30.1. Wprowadzenie
Problematykę zarządzania projektami jako przedmiot działalności naukowej, jak i dydaktycznej, podjęto na początku tego wieku w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną,
zweryfikowaną naukowo wiedzę z tego zakresu. Rozwojem tej problematyki
pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Trockiego zajął się zespół, który działał początkowo jako Zakład, a od 2007/2008 roku jako Katedra Zarządzania
Projektami w strukturze Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Zespół Katedry tworzą: prof. dr hab. Michał Trocki – kierownik, dr hab. Paweł
Wyrozębski prof. SGH, dr Emil Bukłaha, dr Mateusz Juchniewicz, dr Ewa Sońta-Drączkowska, mgr Witalij Metelski i Elżbieta Nowakowska. W przeszłości
w skład zespołu Katedry wchodzili: dr Bartosz Grucza i dr Katarzyna Jasińska.
Specjalizacją naukową Katedry jest szeroko traktowana problematyka zarządzania projektami, programami, i portfelami projektów – zarówno w wymiarze
strategicznym, taktycznym, jak i operatywnym – dojrzałości projektowej i ładu
projektowego, organizacji projektowej, kierowania zespołami w projektach,
zarządzania wiedzą w projektach, zarządzania projektami europejskimi itd.
Dodatkowo Katedra zajmuje się problematyką podstawową i uzupełniającą
zarządzanie projektami: zarządzaniem zmianą, zarządzaniem procesowym,
zarządzaniem zwinnym, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem zespołami
zadaniowymi.
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Katedra Zarządzania Projektami SGH jest pierwszą i czołową akademicką
jednostką naukową w Polsce wyspecjalizowaną w problematyce zarządzania
projektami.

30.2. Zarządzanie projektami – znaczenie praktyczne i naukowe
Aby dostrzec i docenić znaczenie projektów, wystarczy zwykła obserwacja
rzeczywistości. Projekty spotykamy bowiem wszędzie wokół nas: w biznesie,
nauce, kulturze, sporcie, administracji, obronności i wszystkich innych dziedzinach aktywności ludzkiej. Co więcej, ich rozpowszechnianie i znaczenie stale
rosną. Sposób organizacji pracy wielu organizacji przekształca się z procesowego – czyli nastawionego na względnie proste, powtarzalne ciągi działań,
a więc procesy – w projektowy, czyli nastawiony na złożone, unikalne przedsięwzięcia, nazywane projektami.
Badania tej tendencji, określonej mianem projektyzacji (projectification),
przeprowadzone przez Ch. Midlera w latach 90. XX w. w firmie Renault, dały
początek badaniom udziału i znaczenia projektów zarówno na poziomie organizacji, jak też w sektorach, w gospodarce krajowej i globalnej, a w końcu
na poziomie rozwoju zawodowego jednostek1.
Podejmowane są próby oszacowania udziału działalności projektowej
w gospodarce światowej i poszczególnych krajów. Według różnych specjalistów
zajmujących się daną problematyką i proponujących różne, pośrednie metody
szacowania2, udział ten w gospodarce światowej wynosi około 20 proc. światowego produktu krajowego brutto, co daje wartość ok. 15 bln USD w 2016 r.
Szacuje się, że za 10 lat udział działalności projektowej może wzrosnąć do
35 proc. światowego PKB, a jego wartość w tym czasie może się podwoić.
W ślad za globalnymi badaniami prowadzone są badania sektorowe
i rodzajowe projektyzacji. Na poziomie gospodarki krajowej udział ten jest już
dzisiaj wyższy w krajach rozwiniętych, np. w Niemczech wynosi 34,7 proc.,
w Norwegii 32,6 proc., a w Islandii 27,7 proc.3, oraz w gospodarce niektórych
A. Kuura, Policies for Projectification: Support, avoid or let it be?, Discussions on Estonian Economic Policy, “Theory and Practice of Economic Policy” 2011, No. 1, s. 95.
2 Np. A. Nieto-Rodriguez, The Focused Organizations, Gower, London 2012, s. 38;
Ph. Scranton, Projects as a Focus for Historical Analysis: Surveying the Landscape, “History
and Technology International Journal” 2014, Vol. 30, No. 4.
3 Wg badań: Y.‑G. Schoper, A. Waldt, H. T. Ingason, T. V. Friedgeirson, Projectification
in Western Economies: A Comparative Study of Germany, Norway and Iceland, “International
Journal of Project Management” 2017, No. 8.
1
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państw dynamicznie się rozwijających, np. w Indiach jest to 34 proc. a w Chinach aż 45 proc.
Według szacunków Project Management Instutite, 51 mln ludzi na całym
świecie jest zaangażowanych w zarządzanie projektami4. Szacuje się przy tym,
że do 2020 r. na świecie powstanie ok. 15,7 mln stanowisk kierowników projektów w najważniejszych sektorach.5
Najbardziej zaangażowane projektowo są sektory: wytwórczy (41,9 proc. wg
badań gospodarki niemieckiej), handlu i transportu (42,0 proc.) oraz informatyki i telekomunikacji (37,7 proc.)6.
Znaczenie projektów w zarządzaniu organizacjami, wg opinii międzynarodowej kadry kierowniczej, potwierdzonych licznymi badaniami, jest duże
i bardzo duże oraz stale rosnące7. Udowadaniają to przykłady konkretnych organizacji. W zakładach Siemensa w 2010 r. projekty generowały 50 proc. obrotów. Spośród 400 tys. pracowników 73 tys. stale pracuje w projektach, a 15 tys.
kierowników projektów zrealizowało ok. 40 tys. projektów8.
Przedstawione powyżej tendencje i wynikające z nich wyzwania stanowią
uzasadnienie celowości wyboru, podjęcia i realizacji problematyki zarządzania
projektami jako specjalizacji naukowej i dydaktycznej zespołu Katedry Zarządzania Projektami SGH.

30.3. Podejścia badawcze do zarządzania projektami
Projekty są to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej złożoności, określone co do okresu ich realizacji – z wyróżnionym początkiem i końcem – wymagające zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków – rzeczowych,
ludzkich, finansowych – realizowane zespołowo przez zespół wysokokwalifikowanych wykonawców różnych dziedzin (interdyscyplinarne) w sposób względnie
Annual Report 2013, Project Management Institute, 14 Campus Boulevard, s. 1.
PMI’s Industry Growth Forecast, Project Management between 2010 and 2020, Project
Management Institute, Global Operations Center, 14 Campus Blvd, s. 2.
6 A. Wald, R. Wagner, C. Schneider, Y. Schoper, Towards a Measurement of "Projectification": A Study on the Share of Project Work in the German Economy, w: Advanced Project
Management: Flexibility and Innovative Capacity, red. A. Wald, R. Wagner, C. Schneider,
M. Gschwendtner, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement 2015; s. 29–31;
A. Wald, Projectification, Innovative Capacity and Flexibility: Macro and micro level perspectives, 7th Concept Symposium on Project Governance, 2016.
7 Wg badań Strascheg Institute 2012.
8 Experiencing Project Management, red. E. Bittner, W. Gregorc, Siemens – Wiley, Hoboken 2010.
4
5
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niezależny od powtarzalnej działalności, związane z wysokim ryzykiem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym oraz wymagające, w związku z tym,
zastosowania specjalnych metod ich przygotowania i realizacji9.
Zarządzanie projektami jest natomiast działalnością praktyczną i naukową
zajmującą się „zastosowaniem wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia wymagań projektu”10, „planowaniem, delegowaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem wszystkich aspektów projektu
oraz motywacją zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w ramach
oczekiwanych docelowych parametrów działania dotyczących czasu, kosztów,
jakości, zakresu, korzyści i ryzyka”11.
Zarządzanie projektami traktowane było przez długi czas przede wszystkim jako dziedzina działalności praktycznej, w niewielkim zakresie poddawana
refleksji i weryfikacji naukowej. Jako dyscyplina naukowa zarządzanie projektami zaczęło się kształtować dopiero po II wojnie światowej, w latach 50.
ubiegłego wieku.
W rezultacie intensywnego rozwoju zarządzanie projektami jest dzisiaj
ważną dyscypliną nauk o zarządzaniu posiadającą:
• oryginalny przedmiot badań,
• wyspecjalizowane metody badawcze,
• szerokie grono specjalistów,
• obszerne piśmiennictwo,
• aktywne stowarzyszenia naukowe i fachowe.
W toku rozwoju zarządzania projektami jako dyscypliny naukowej ukształtowały się różne podejścia badawcze, czyli zbiory założeń poznawczych
– ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych, aksjologicznych
– przyjmowane jako punkt wyjścia dla tworzenia sprawdzonej i racjonalnej
wiedzy odniesionej do określonego zakresu rzeczywistości. Można je opisać
przy pomocy tworzących je składowych:
• założeń ontologicznych (co?),
• założeń aksjologicznych (po co?),
• założeń epistemologicznych (jak?)12.

Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012, s. 19–20
PMI Lexicon of Project Management Terms. v.3.0, Project Management Institute,
14 Campus Boulevard 2015.
11 Best Management Practice Portfolio: Common Glossary of Terms and Definitions. v.1,
Axelos 2012.
12 A. Toepfer, Erfolgreich Forschen, Springer Gabler 2016.
9

10
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Założenia ontologiczne określają zakres rzeczywistości będący przedmiotem
badań, jej naturę i język, za pomocą którego może być opisywana. Założenia
aksjologiczne określają wartości i cele, którym służyć ma badanie określonego zakresu rzeczywistości, oraz wynikające z nich kryteria oceny wyników
badania. Założenia epistemologiczne/metodologiczne określają zasady, sposoby, procesy i metody badań określonego zakresu rzeczywistości, ocenę ich
poprawności, skuteczności i wartości poznawczej.
Aby zestaw założeń poznawczych uznany mógł być za podejście badawcze,
powinien spełnić wymagania kompletności, spójności i „wydajności poznawczej”. Podejścia badawcze nie są niezmienne i nie są dane raz na zawsze. Podlegają modyfikacjom lub są porzucane w wypadku, gdy przestają być „wydajne
naukowo”, tzn. gdy nie przyczyniają się w dostatecznym stopniu do tworzenia
oryginalnej wiedzy naukowej.
Rysunek 1. Elementy określające zakres badań zarządzania projektami
Otoczenie dalsze organizacji
Społeczne – środowiskowe – ekonomiczne
Otoczenie bliższe organizacji
Klienci – dostawcy – regulatorzy – konkurenci
Organizacja realizująca projekt
Programy – portfele projektów
Trwałe i czasowe struktury organizacyjne
Ład projektowy

Projekt

Procesy zarządcze projektu
Procesy operacyjne projektu
Procesy wspierające projektu
Kontekst wewnątrzorganizacyjny projektu
Kontekst zewnątrzorganizacyjny projektu – bliższy
Kontekst zewnątrzorganizacyjny projektu – dalszy
Źródło: opracowanie własne.
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Przeniesienie tych ogólnych rozważań do zarządzania projektami wymaga
przedstawienia zakresu „rzeczywistości” zarządzania projektami, czyli tworzących ją elementów (rysunek 1):
• procesów realizacji projektu: operacyjnych, wspomagających i zarządczych,
• programów i portfeli projektów,
• trwałych i czasowych struktur organizacji realizującej projekt,
• ładu projektowego,
• interesariuszy zewnętrznych organizacji i projektu: klientów, dostawców,
regulatorów, konkurentów,
• otoczenia dalszego organizacji: społecznego, środowiskowego, ekonomicznego.
Badania zarządzania projektami odnosić się mogą do różnego zakresu tej
„rzeczywistości” projektowej, tworząc w ten sposób różne podejścia badawcze (tabela 1).

30.4. Przegląd dorobku badawczego Katedry
z zakresu zarządzania projektami
Przegląd dorobku badawczego Katedry z zakresu zarządzania projektami
przedstawiony zostanie na tle jego głównych podejść badawczych: operacyjnego, procesowego, organizacyjnego i holistycznego (tabela 1).
Podejście operacyjne rozwinęło się w pierwszej połowie XX w., w okresie
kiedy zarządzanie projektami nie było traktowane jako dyscyplina naukowa,
lecz jako jedna z technik planowania, technika sieciowa. „Celem techniki sieciowej jest planowanie struktury i czasu procesu, często także planowanie
kosztów i zasobów”13. Podejście to stanowi pierwszą próbę przejścia od praktycznego do naukowego traktowania problematyki zarządzania projektami.
Przedmiotem badań są tu przedsięwzięcia uważane za złożone i jednorazowe
ciągi działań (procesy) dążące do uzyskania założonego rezultatu/produktu.
Zakres badań ograniczony jest do działań związanych bezpośrednio z rezultatem/produktem przedsięwzięcia, czyli operacyjnych/wykonawczych; działania wspierające i zarządcze nie są brane pod uwagę, podobnie jak kontekst
organizacyjny.

Netzplantechnik, w: Betriebliche Formeln und Darstellungen, Verlag Die Wirtschaft,
Berlin 1971, s. 588.
13

Kompletny i spójny zestaw procesów
projektowych (model procesowy
projektu) obejmujący procesy operacyjne,
wspomagające i zarządcze
Definicja projektu: czasowe działania/
starania podjęte w celu stworzenia
unikalnego produktu, usługi lub wyniku14

Całość rozwiązań organizacyjnych
– trwałych i czasowych, statycznych
i dynamicznych – niezbędnych
do realizacji zadań projektowych;
procesy projektowe i ich kontekst
wewnątrzorganizacyjny
Definicja projektu: czasowa organizacja
utworzona w celu dostarczania jednego
lub więcej produktów biznesowych
zgodnie z przyjętym uzasadnieniem
biznesowym15

Całość zjawisk związanych z realizacją
projektu: procesy i struktury
projektowe, ich kontekst wewnątrzi zewnątrzorganizacyjny, odniesionych
do horyzontu krótko-, średnioi długookresowego
Definicja projektu: czasowy system
działania utworzony dla osiągnięcia celów
jego uczestników

Podejście
procesowe

Podejście
organizacyjne

Podejście
holistyczne

15

14

Badanie i usprawnianie
systemu organizacyjnego
realizacji projektów

Wartość rezultatów projektu
dla organizacji

Badanie i usprawnianie
realizacji projektu
z uwzględnieniem wymagań
i ograniczeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Badanie i usprawnianie
realizacji projektu w pełnym
cyklu życia – w wymiarze
strukturalnym, czasowym,
zasobowym – oraz we
wszystkich obszarach
tematycznych/wiedzy

Skuteczność i użyteczność
rezultatu i efektywność
procesów projektu

Zrównoważony rozwój,
spełnienie oczekiwań
interesariuszy projektu

Badanie i usprawnianie/
optymalizacja przebiegu
projektu

Założenia epistemologiczne/
metodologiczne ( jak badać?)

Skuteczność rezultatu
projektu: zakres/jakość,
termin, koszty, w horyzoncie
krótkoterminowym, czyli
na zakończenie projektu

Założenia aksjologiczne (po co
badać?)

PMI Lexicon of Project Management Terms. v.3.0…, op.cit.
Best Management Practice portfolio…, op.cit.

Źródło: opracowanie własne.

Procesy operacyjne /wykonawcze/
wytwórcze projektu
Definicja projektu: ciąg działań
zmierzających do osiągnięcia założonego
rezultatu

Założenia ontologiczne (co badać?)

Podejście
operacyjne

Główne
podejścia

Tabela 1. Przegląd głównych podejść badawczych do zarządzania projektami1415

Zarządzanie zaangażowaniem
interesariuszy, realizacja
postulatów społecznej
odpowiedzialności projektów
(GPM P5)

Zasady ładu projektowego,
modele dojrzałości
projektowej, metodyki
i standardy zarządzania
programami i portfelem
projektów, modele
referencyjne organizacji
projektowej, modele biur
zarządzania projektami,
zestawy ramowych
kompetencji dla uczestników
projektów

Kompleksowe metodyki
i standardy zarządzania
projektami: uniwersalne (ISO
25 000, PMBoK, PRINCE2 itp.),
branżowe, firmowe

Proste techniki planowania
i kontroli realizacji projektów:
wykres Gantta, CPM, PERT,
GERT, CCPM itp.

Rekomendacje praktyczne
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Analiza dorobku badawczego tego podejścia była przedmiotem badań
Katedry w ramach badań statutowych, a wyniki tych badań zostały opublikowane w postaci monografii Planowanie przebiegu projektów stanowiącej
przegląd, krytyczną analizę oraz ocenę koncepcji i metod planowania przebiegu projektów16.
Do najważniejszych wyników tych badań należą stworzenie spójnego
i kompletnego systemu pojęć z zakresu planowania przebiegu projektów oraz
systematyzacja, krytyczna analiza i ocena koncepcji, a także metod planowania przebiegu projektów w podziale na koncepcje i metody: deterministyczne,
stochastyczne, zasobowe, macierzowe, zwinne i heurystyczne. Rozważania
analityczne i krytyczne uzupełnione zostały o wyniki badań P. Wyrozębskiego
zastosowania metod planowania przebiegu projektów w praktyce polskich
organizacji.
Podejście procesowe stanowi rozszerzenie podejścia operacyjnego, obejmując swoim zakresem:
• pełny cykl życia projektu, tzn. procesy inicjowania, planowania, realizacji,
kontrolowania i zamykania,
• zarówno procesy operacyjne/wykonawcze, jak też procesy wspierające
i zarządcze opisane w postaci modelu procesowego zarządzania projektami,
• wszystkie istotne zagadnienia tematyczne zarządzania projektami, a mianowicie zarządzanie: integracją, interesariuszami, zakresem, zasobami,
czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, dostawami i komunikacją17.
Na rozwój podejścia procesowego w zarządzaniu projektami miała wpływ
reorientacja procesowa zarządzania zainicjowana koncepcją reengineeringu18.
Rozszerzeniu zakresu badawczego towarzyszy w tym podejściu rozszerzenie
celów, które dotyczą nie tylko rezultatów/produktów projektu i ich użyteczności, ale także efektywności realizacji procesów projektu.
Podejście procesowe stanowi jeden z filarów działalności badawczej Katedry.
Stworzone zostały podstawy teoretyczne tego podejścia oraz opracowany i przyjęty jako podstawa działalności badawczej i dydaktycznej Katedry oryginalny
model procesowy realizacji projektów przedstawiający kompletny i spójny opis

16 Planowanie przebiegu projektów, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, (autorzy: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski,
M. Trocki, P. Wyrozębski) i wydanie anglojęzyczne: Project Planning and Scheduling: Tools
and Good Practices, red. M. Trocki, P. Wyrozębski, SGH Publishing House, Warsaw 2017.
17 Wg normy ISO 21 500:2012, Guidance on Project Management.
18 M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business
Revolution. Harper Business, 1993.
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najważniejszych procesów realizacji projektów oraz ich wzajemnych powiązań19. Badanie procesów realizacji projektów było przedmiotem cyklu badań
M. Juchniewicza i W. Metelskiego, a wyniki tych badań dotyczących zakresu,
czasu i kosztów projektu zostały opublikowane w monografii naukowej Trójkąt ograniczeń projektowych20. Przegląd procesów projektowych z zakresu ICT
zawarty został w publikacji K. Jasińskiej i T. Szapiro21.
Na podejściu procesowym opiera się wsparcie metodyczne zarządzania
projektami przede wszystkim w postaci metod kompleksowych, czyli metodyk
i standardów. Badania możliwości i ograniczeń wsparcia metodycznego zarządzania projektami podjęte zostały w 2006 r. w ramach rozprawy doktorskiej
P. Wyrozębskiego i kontynuowane przez zespół Katedry, a efektem tej działalności było opublikowanie dwóch monografii zawierających podstawy metodyczne zarządzania projektami, przegląd głównych metodyk i standardów,
wyniki badań empirycznych oraz autorski model doboru i oceny metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami22. W tym obszarze pracownicy Katedry biorą udział w przedsięwzięciach doradczych obejmujących oceny, dobór,
projektowanie i wdrażanie w organizacjach metodyk zarządzania projektami.
Badania Katedry z tego zakresu dotyczyły także problematyki koncepcji,
modeli i metod oceny projektów23. W ramach tych badań dokonano przeglądu
wybranych koncepcji oceny z zakresu zarządzania: prakseologicznej, jakościowej,
rozwojowej, ewaluacyjnej i innych. Dokonano przeglądu problematyki oceny
projektów zawartych w najważniejszych metodykach i standardach zarządzania
projektami oraz metod i technik oceny. Szczegółowo przedstawiono problemy
i rozwiązania współczesnego rachunku efektywności projektów. W uzupełnieniu zaprezentowano wyniki badania M. Juchniewicza dotyczące zastosowania oceny projektów w organizacjach w Polsce. W tym nurcie badawczym

19 M. Trocki, Procesy jako przedmiot zarządzania procesowego, red. J. Nowakowski,
A. Skowronek-Mielczarek, Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 327–336; M. Trocki, Model procesowy
projektów, w: Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012,
s. 66–68
20 M. Juchniewicz, W. Metelski, Trójkąt ograniczeń projektowych. Wyniki badań, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
21 K. Jasińska, T. Szapiro, Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
22 Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011; Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2017.
23 Ocena projektów – koncepcje i metody, red. M. Trocki, M. Juchniewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; M. Juchniewicz, W. Metelski, Trójkąt ograniczeń…, op.cit.
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mieszczą się także badania czynników sukcesu i niepowodzeń projektów wykonane w rozprawach doktorskich P. Grząbki24 i R. Urbanelisa25.
Podejście organizacyjne rozszerza obszar badawczy zarządzania projektami na kontekst organizacyjny realizacji procesów projektowych. Zagadnienia
organizacyjne brane były pod uwagę już w podejściu procesowym, ale w sposób
wycinkowy, tylko w zakresie niezbędnym dla zarządzania procesami projektowymi. Konieczność szerszego ujęcia zagadnień organizacyjnych pojawiła się
w związku z rozpowszechnieniem się w zarządzaniu organizacjami zbiorów projektów konkurujących o jej zasoby w postaci programów i portfeli, a tym samym
wyniesienia istotnych problemów i decyzji projektowych na poziom wyższych
instancji kierowniczych organizacji. Podejście organizacyjne obejmuje swoim
zakresem zarówno problemy zarządzania pojedynczymi projektami, programami i portfelami, jak również rozwiązania organizacyjne – trwałe i czasowe
– umożliwiające ich realizację, a także powiązanie problematyki zarządzania
projektami z zarządzaniem strategicznym i operacyjnym powtarzalną działalnością organizacji i jako syntezę tego wszystkiego – ład projektowy organizacji.
Podejście organizacyjne ma zastosowanie w licznych badaniach Katedry.
Problematyka dojrzałości projektowej jest przedmiotem badań od początku
istnienia Katedry; podjęta została w 2007 r. w ramach rozprawy doktorskiej
M. Juchniewicza i poskutkowała pierwszą w Polsce publikacją książkową z tego
zakresu26. Aktualnie prowadzone są pogłębione badania tej problematyki27. Problematyka zarządzania strategicznego projektami podjęta w 2005 r. w rozprawie doktorskiej E. Sońty-Drączkowskiej28 rozwinięta została we współpracy
zespołu Katedry ze specjalistami firmy konsultingowej Deloitte, a jej efektem
była publikacja zbiorowa zawierająca przegląd problemów strategicznego zarządzania projektami i ich rozwiązań29. Poszczególne zagadnienia były następ24 P. Grząbka, Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami
doradczymi, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
Warszawa 2007.
25 R. Urbanelis, Czynniki niepowodzeń projektów IS/IT w Polsce, rozprawa doktorska
przygotowywana w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
26 M. Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji w Polsce, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2011; M. Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009.
27 R. Lach, Dojrzałość projektowa centralnych urzędów polskiej administracji publicznej w kontekście działań cyfryzacyjnych, rozprawa doktorska przygotowywana w Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH.
28 E. Sońta-Drączkowska, Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2007.
29 Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki i E. Sońta-Drączkowska, Bizarre,
Warszawa 2009.
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nie przedmiotem szczegółowych badań i publikacji. W zakresie zarządzania
wieloma projektami były to badania E. Sońty-Drączkowskiej30 i P. Wyrozębskiego, a w zakresie organizacji projektowej badania M. Trockiego31 i P. Wyrozębskiego. Jednym z wątków organizacji projektowej rozwijanym od początków
powołania Katedry były zagadnienia tworzenia i funkcjonowania wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych wspierających rozwój środowiska projektowego organizacji, czyli biur zarządzania projektami. Badania w tym zakresie,
prowadzone przez P. Wyrozębskiego, przyczyniły się do opublikowania pierwszej polskiej monografii poświęconej temu zagadnieniu oraz dalszych prac
naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych32.
W zakresie controllingu projektów liczne badania prowadził E. Bukłaha33,
a w zakresie kierowania zespołem projektowym P. Wachowiak z zespołem34.
Syntezą i kontynuacją tych badań jest podjęta ostatnio problematyka ładu projektowego (project governance).
W ramach tego podejścia prowadzone są także badania dotyczące poszczególnych obszarów zarządzania projektami i specyficznych rodzajów projektów.
Są to np. prowadzone przez P. Wyrozębskiego badania zarządzania wiedzą projektową35, badania zarządzania ryzykiem M. Juchniewicza i W. Metelskiego36,
badania kompetencji projektowych M. Chomicza37 oraz badania zarządzania
komunikacją w projektach K. Kandefer-Winter i O. Naskakuły38.

E. Sońta-Drączkowska, Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2011.
M. Trocki, Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2008; M. Trocki, Organizacja
projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa 2014.
32 P. Wyrozębski, Biuro projektów, Bizarre, Warszawa 2009.
33 E. Bukłaha, Operatywny controlling projektów – wyniki badań, w: Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016; E. Bukłaha, Project controlling in the adaptive perspective of project management, w: “Journal of Modern Management Process” 2017, No. 1.
34 P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
35 P. Wyrozębski, Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2010; P. Wyrozębski, Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa 2014.
36 P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu
projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; W. Metelski, Zarządzanie ryzykiem
w projektach, rozprawa doktorska przygotowywana w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
37 M. Chomicz, Kompetencje polskich kierowników projektów ICT, rozprawa doktorska
obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2018.
38 K. Kandefer-Winter, Komunikacja w zarządzaniu projektami, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2013; K. Kandefer-Winter, O. Naskakula,
Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu, Warszawa 2016.
30
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Przedmiotem szczególnego zainteresowania Katedry od początku jej działalności jest problematyka zarządzania projektami europejskimi rozwijana
w kolejnych badaniach, ekspertyzach i publikacjach39 oraz związana z nią,
choć mająca bardziej uniwersalne znaczenie, problematyka ewaluacji projektów40. Badania prowadzone są w odniesieniu do projektów w ogóle, jak też specyficznych rodzajów projektów: europejskich, doradczych, ICT, administracji
publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego41 i innych.
Podejście holistyczne jest nowym kształtującym się dopiero podejściem
badawczym. Obejmuje ono swoim zakresem zarówno komplet procesów niezbędnych dla realizacji projektów, ich kontekst wewnątrzorganizacyjny, a także
kontekst zewnętrzny organizacji realizującej projekty, zarówno ten bliższy
w postaci interesariuszy zewnętrznych – klientów, dostawców, regulatorów
i dostawców – jak i dalszy kontekst w postaci czynników społecznych (people),
ekonomicznych (profit, prosperity) i środowiskowych (planet), odniesionych
zarówno do procesów projektowych (process), jak i rezultatów projektów (product). Podejście to pojawiło się w następstwie rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności organizacji i biznesu (corporate
social responsibility CSR, business social responsibility BSR)42.
Od początku działalności naukowej Katedry prowadzone są badania dotyczące
angażowania interesariuszy projektu oraz publikowane ich wyniki w postaci
rozdziałów w monografiach z zakresu zarządzania projektami. Ostatnio zrealizowany został projekt badawczy z tego zakresu dotyczący problemów środowiska społecznego projektów43, a jego kontynuacją są badania społecznej
odpowiedzialności projektów44.
Dobrą ilustracją zastosowania podejścia holistycznego jest podjęta ostatnio
i rozwijana przez M. Juchniewicza problematyka kompleksowego doskonalenia
B. Grucza, Problemy definiowania projektów europejskich na przykładzie Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów
SGH, 2008; Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa
2007 i 2015.
40 O. Nadskakuła, Ewaluacja projektów, Bizarre, Warszawa 2008.
41 K. Wąsowski, Uwarunkowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce,
rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2012.
42 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
43 Kształtowanie środowiska społecznego zarządzania projektami – koncepcje, problemy,
rozwiązania, raport z badania statutowego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, kierownik badania M. Trocki, Warszawa 2017.
44 Społeczna odpowiedzialność projektów, raport z badania statutowego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, kierownik badania M. Trocki, Warszawa 2017.
39
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w zarządzaniu projektami, obejmująca swoim zakresem zagadnienia doskonalenia kompetencji uczestników projektów (people excellence), procesów projektowych (project excellence) oraz wpływy efektów projektu na organizację i jej
otoczenie w długim okresie (strategic project excellence).
W tym nurcie lokują się też badania E. Sońty-Drączkowskiej dotyczące
projektów o dużym poziomie innowacyjności (exploratory project) charakteryzujących się ograniczoną możliwością zdefiniowania zakresu prac na wstępie
projektu, wysoką niepewnością i zmiennością otoczenia realizacji, koniecznością ciągłego uczenia się, eksperymentowania i odkrywania.

30.5. Przegląd dorobku badawczego Katedry
z innych dziedzin
Oprócz działalności badawczej z zakresu zarządzania projektami, stanowiących główną dziedzinę działalności Katedry, w Katedrze realizowane są również
badania z zakresu pokrewnych zagadnień. Do takich należy problematyka tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych badana pod kierunkiem M. Trockiego
w dwóch rozprawach doktorskich M. Peryta45 i K. Subdy46. Restrukturyzacji
polskich przedsiębiorstw dotyczyła rozprawa doktorska J. Niewińskiej-Smolarek47, a outsourcingu w procesie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej
w Polsce rozprawa doktorska E. Bukłahy48. Badania outsourcingu prowadzone
były przez E. Bukłahę w kolejnych latach, a ich wyniki opublikowane49 i są też
przedmiotem przygotowywanej rozprawy doktorskiej S. Wiaka50. W latach
2011–2013, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pod

45 M. Peryt, Procesy tworzenia i rozwoju grup kapitałowych w Polsce na przykładzie ewolucji central handlu zagranicznego, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2001.
46 K. Subda, Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez polskie budowlane grupy
kapitałowe, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
Warszawa 2008.
47 J. Niewińska-Smolarek, Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw finansowana ze środków zagranicznych, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów
SGH, Warszawa 2005.
48 E. Bukłaha, Zastosowanie outsourcingu w procesie restrukturyzacji zakładów opieki
zdrowotnej w Polsce, rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów
SGH, Warszawa 2008.
49 E. Bukłaha, Outsourcing w opiece zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa 2018.
50 S. Wiak, Outsourcing i jego rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, rozprawa
doktorska przygotowywana w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
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kierunkiem P. Wyrozębskiego prowadzone były także badania dotyczące problemów zarządzania zasobami ludzkimi w systemie opieki zdrowotnej51.

30.6. Podsumowanie
Wzrost udziału i znaczenia projektów we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej jest źródłem rosnącego zapotrzebowania na profesjonalną wiedzę
z zakresu zarządzania projektami opartą na solidnych podstawach naukowych.
Wychodząc naprzeciw tej tendencji, zespół Katedry Zarządzania Projektami
SGH podjął przed laty działalność naukowo-badawczą z zakresu zarządzania projektami. Dotyczyła ona szerokiego spektrum problemów badawczych
i w poszukiwaniu ich rozwiązań stosowała zróżnicowane podejścia badawcze
dobierane w zależności od specyfiki badanych zjawisk. W wyniku tej działalności osiągnięte zostały wartościowe wyniki naukowe opublikowane w licznych
monografiach i artykułach naukowych. Wyniki te przeniesione zostały następnie do praktyki gospodarczej oraz do działalności dydaktycznej i szkoleniowej.
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31. Z
 aufanie a patologie zachowań
organizacyjnych – wyniki badań

31.1. Wprowadzenie
Problematyka zaufania oraz zachowań organizacyjnych jest stale obecna
w pracach naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wielokrotnie jest ona analizowana z perspektywy kultury
organizacyjnej, w której to zawarte wartości i normy determinują zachowania jednostek w organizacjach gospodarczych1. Kultura sprawuje kontrolę nad
jednostką, a dla niej samej stanowi punkt odniesienia w definiowaniu tego,
co dobre i tego, co złe. Co więcej, daje ona ludziom moralne oparcie, stwarza
poczucie bezpieczeństwa oraz tworzy więzi przynależności do danej grupy.
Załamanie owej więzi pomiędzy jednostką a grupą E. Durkheim określił mianem anomii2. Z perspektywy nauk o zarządzaniu pojęcie to określane jest terminem „patologii zachowań organizacyjnych”. W niniejszym artykule pojęcia
te będą stosowane wymiennie.
Patologiczne zachowania organizacyjne mogą doprowadzić do kryzysu
danego przedsiębiorstwa, a w krańcowej sytuacji do jego upadku. Zadaniem
zarządzających staje się zminimalizowanie skali zjawiska, ponieważ całkowita
jego redukcja wydaje się być mało prawdopodobna. Po pierwsze dlatego, że

1 Jest to bardzo uproszczona definicja kultury organizacyjnej. Szersze jej ujęcie wykracza poza założone cele artykułu, w którym uwaga zostaje skoncentrowana wyłącznie na jednym z jej wymiarów – zaufaniu. Por.: S. Winch, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, rozdz. 3.
2 Por. E. Durkheim, Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, rozdz. 5; E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;
E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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w każdej zbiorowości społecznej znajdą się osoby nieprzystające do danego
systemu, określane mianem dewiantów. Po drugie zaś, nie istnieje doskonały
system kontroli, eliminujący działania ludzi zmierzające do realizacji ich interesów i celów poza obowiązującymi wartościami i normami zachowań.
Ograniczeń skali patologicznych zachowań można poszukiwać w kulturze
organizacyjnej, a w szczególności w jednym z jej wymiarów – zaufaniu. Prezentowany artykuł rozwija tezę głoszącą, że zaufanie w relacjach między ludźmi
ogranicza zjawisko patologii zachowań organizacyjnych. Celem artykułu jest
pokazanie statystycznej siły związku pomiędzy zaufaniem a wybranymi kategoriami patologicznych zachowań organizacyjnych na podstawie wyników
badań statutowych nt. „Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem”3.

31.2. Patologie zachowań organizacyjnych – założenia koncepcji
Centralnym punktem socjologii E. Durkheima jest pojęcie faktów społecznych „polegających na sposobach działania, myślenia i odczuwania, zewnętrznych wobec jednostki, a zawdzięczających swoje istnienie potędze przymusu,
za pomocą której narzucają się jednostce (…) Fakt społeczny ma miejsce jedynie tam, gdzie istnieje określona organizacja”4. W podanej definicji pojęcie
organizacji nie jest tożsame z koordynacją działań dla realizacji określonych
celów, tak jak to ujmują nauki o zarządzaniu. Jest ono bliższe kategorii świadomości zbiorowej i jej oddziaływania na postawy jednostek. Może ona przybrać
formę organizacji gospodarczej, ale nie jest to warunek konieczny. Bliższym
dla E. Durkheima byłoby pojęcie instytucji rozumianej jako „Zespół ustalonych
działań oraz idei, które jednostki zastają jako coś gotowego i narzucającego
się im mniej lub bardziej nieodparcie”5. W omawianej tu koncepcji kluczową
instytucją była religia, traktowana jako najważniejszy fakt społeczny. Rozważania E. Durkheima nie miały charakteru teologicznego, tj. relacji człowieka
z Bogiem, ale w religii chrześcijańskiej widział on główne mechanizmy regulacji zachowań ludzkich. Zostały one rozbite, zdaniem E. Durkheima, poprzez
3 Badania statutowe zrealizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 ZiF/S/34/2016. Skład zespołu: dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska (kierownik badań),
K
dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH. Inspiracją
były podobne badania realizowane przez Institute of Leadership and Management (ILM)
z Londynu w 2009 r.
4 E. Durkheim, Zasady…, op.cit., s. 30–31.
5 P. Fauconnet, M. Mauss, cyt. za: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 388–389.
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rozwój kapitalizmu w XIX wieku, w którym chciwość wyrugowała obwiązujące
normy religijne, doprowadzając do rozpadu więzi społecznych, czego oznaką
był m.in. wzrost liczby samobójstw.
Bliższa dla nauk o zarządzaniu jest koncepcja R. Mertona. Nie podważa
on znaczenia religii jako mechanizmu regulacji zachowań społecznych, ale
postrzega ją jako coś niezmiennego, a przez to statycznego. Prawdy wiary
są stałe w czasie, stanowiąc fundament społeczeństw, ale relacje międzyludzkie mają charakter dynamiczny i wymagają także innych narzędzi regulacji.
Przede wszystkim są nimi kultura oraz polityka umożliwiająca rządzenie wspólnotą przez prawo stanowione. Religii jednostka winna się podporządkować
bez dyskusji, zaś prawa stanowione przez ludzi to proces ciągłych ustaleń, gry
interesów itp.6. W koncepcji R. Mertona anomia występuje wszędzie tam, gdzie
istnieje problem w dostępności do legalnych narzędzi służących realizującji
ważnych dla danej kultury celów7. Socjologiczne koncepcje anomii koncentrują się na wyjaśnianiu patologicznych relacji pomiędzy strukturą społeczną,
jednostką a kulturą. Wskazuje się, jakie konsekwencje dla systemu oraz jednostki ma nieprzystosowanie się do obowiązujących wartości i norm. R. Merton opisuje te zjawiska na podstawie typologii, której głównymi składowymi
są akceptacja norm kulturowych oraz zaangażowanie w cele społeczne. Autor
wyróżnił pięć typów przystosowań: konformizm, rytualizm, bunt, innowację,
wycofanie. Stabilizację organizacji w czasie zapewnia konformizm – akceptacja celów kulturowych i sposobów ich realizacji.
Koncepcji anomii zarzuca się, że analizuje ona już ukształtowane systemy
społeczne, a na uboczu pozostawia problematykę zmiany. Nie musi być ona
tożsama z zachowaniami patologicznymi, lecz z naturalnym rozwojem organizacji wynikającym choćby ze zmian w otoczeniu. Co więcej, ludzie modyfikują kryteria oceny zachowań, a w konsekwencji definiowanie tego co jest,
a co nie jest patologią. Ważnym w koncepcji anomii jest podkreślenie roli kultury, a szczególnie fundamentalnych wartości i norm utrzymujących więzi społeczne oraz trwanie organizacje w czasie.
Koncepcje zarządzania zakładają możliwość zachowań patologicznych, których źródeł poszukują w nierównej dystrybucji władzy, niedoskonałości systemów
motywowania, stylach przywództwa itp.8. Rzadko sięga się po pojęcie anomii,
Por.: R. Scruton, Zachód i cała reszta, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 11.
R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 197–225.
8 Por. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008; Zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014; K. Kmiotek, T. Piecuch,
Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2012.
6
7
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a znacznie częściej do takich kategorii, jak: regulacja konfliktów, grupy nieformalne itp. W samej definicji klasycznego podejścia do zarządzania wyróżnia się
jego funkcję kontrolną, z góry zakładając, że pracownicy mogą zachowywać
się niezgodnie z obowiązującym regulaminem pracy. Wskazuje się na znaczenie kultury organizacyjnej jako źródła zachowań patologicznych, tj. takich,
które zagrażają realizacji szeroko rozumianych celów przedsiębiorstwa. Z tego
punktu widzenia istotne jest zbadanie czynników generujących owe zachowania i poszukiwanie ich, zgodnie z teorią anomii, w kulturze przedsiębiorstwa.

31.3. Problematyka badawcza, hipotezy
Jeden z problemów badawczych sformułowano w postaci pytania: Jak
zaufanie (strategiczne i normatywne) wpływa na zachowania patologiczne
w przedsiębiorstwie?
R. Lewicki i G. Wiethoff przyjmują, że zaufanie to „wiara w słowa, działania i decyzje innej jednostki oraz gotowość do działania na ich podstawie”9.
W tym ujęciu istotną kategorią jest „wiara” przesądzająca o dalszych działaniach ludzi. Jest to zaufanie, które E. Uslaner określa mianem normatywnego, opartego na wierze w to, że zarówno ludzie, jak i organizacje podzielają
te same wartości10. Jeżeli łączą je także więzi kulturowe – funkcjonuje pewien
kanon zachowań w danych sytuacjach – to istnieją warunki stwarzające możliwości przewidywania działań drugiej strony. Zaufanie normatywne to generalny pogląd na naturę ludzką, niezależny od osobistych doświadczeń. Istotą
jego jest poczucie więzi emocjonalnej z innymi wynikające z faktu tworzenia
społeczności działającej na podstawie ustalonego systemu norm i wartości.
Fundamentem zaufania normatywnego jest system moralny, w którym współpracownicy są postrzegani jako należący do tej samej wspólnoty. Jest ono trwałe
w czasie, a o jego zmianie decydują przemiany w obszarze kultury. W konsekwencji zaufanie normatywne zmniejsza natężenie zachowań patologicznych
w przedsiębiorstwie. Pomiaru zaufania normatywnego – na pięciopunktowej skali – dokonano na podstawie odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu

R. Lewicki i G. Wiethoff, Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie, w: Rozwiązywanie
konfliktów, red. M. Deutsch, P. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 87.
10 E. Uslaner, Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności,
red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Znak, Kraków 2008, s. 181–219.
9
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poniższe stwierdzenie jest zgodne z Pana /-i/ opinią: ufam im (chodzi o współpracowników – S.W), ponieważ łączą nas te same wartości”.
Wspomniani autorzy wyróżniają jeszcze inny typ zaufania – opartego
na wiedzy, który E. Uslaner określa mianem strategicznego11. Funkcjonowanie tego typu zaufania wymaga wzajemnego uczenia się członków organizacji, a dalej negocjacji w sferze określenia priorytetów działań oraz sposobów
ich realizacji. Nie jest to wyłącznie proces zarezerwowany dla członków danej
firmy, przebiega też w relacjach z otoczeniem danej organizacji. Wydaje się,
że ten typ zaufania wymaga czasu niezbędnego dla wzajemnego poznania się
stron – zweryfikowania poprzez doświadczenie wzajemnej wiarygodności.
Organizacje gospodarcze służą przede wszystkim realizacji celów ekonomicznych poprzez koordynację działań pracowników. Staje się ona możliwa m.in.
poprzez wymianę informacji służącej kreowaniu wiedzy, która umożliwia realizację celów, a także interesów poszczególnych osób i grup. Stąd też interesy
i wiedza stają się elementami konstytuującymi zaufanie strategiczne. Ten typ
zaufania zakłada podjęcie ryzyka, ponieważ wiedza i doświadczenie wywodzą
się z przeszłości i nie zawsze można z całą pewnością przyjąć, że działania
teraźniejsze zrealizują znany scenariusz. Co więcej, konsekwencją zaufania strategicznego jest występowanie różnych grup interesów prowadzących
swoje działania nieformalnie, z użyciem narzędzi nie zawsze zgodnych z obowiązującymi normami. Tym samym ten rodzaj zaufania silniej może oddziaływać na zachowania patologiczne w firmie. Pomiaru zaufania strategicznego
– na pięciopunktowej skali – dokonano na podstawie odpowiedzi na pytanie:
„W jakim stopniu poniższe stwierdzenie jest zgodne z Pana /-i/ opinią: ufam
im (chodzi o współpracowników – S.W), ponieważ pracujemy w jednej firmie
i mamy wspólne cele”.
Główną hipotezę badawczą (Ho) sformułowano w postaci stwierdzenia:
zaufanie normatywne osłabia występowanie zachowań patologicznych, zaś
zaufanie strategiczne je wzmacnia.
Wyróżniono osiem kategorii zachowań patologicznych12: zatajanie informacji, przekazywanie nieprawdziwych informacji, omijanie procedur w realizacji
bieżących celów, niewywiązywanie się ze składanych obietnic, mniejsza wydajność pracy w sytuacji braku kontroli, krytyka innych za plecami, chwalenie się
E. Uslaner, Zaufanie strategiczne… op.cit.
Kategorie, w celach porównawczych, zaczerpnięto z badań realizowanych przez Institute of Leadership and Management (ILM) z Londynu. Dane porównawcze zawiera raport:
G. Leśniak-Łebkowska, A. Sopińska, S. Winch, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, maszynopis SGH, Warszawa 2017. Raport z badań statutowych nr KZiF/S/34/2016
11
12
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sukcesami innych, przedstawiając je jako własne, chwalenie się posiadaniem
umiejętności, których się nie posiada w celu realizacji własnej kariery. Pomiaru
dokonywano na pięciopunktowej skali oceny.

31.4. Charakterystyka próby, metoda badawcza
Podstawą dla realizacji weryfikacji hipotezy Ho są wyniki badań przeprowadzonych metodą wywiadu ankietowego zrealizowanych wśród słuchaczy
menedżerskich studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w drugiej
połowie 2016 r. W badaniu dokonano celowego doboru próby (dobór celowy
– typowy), która to metoda zakłada subiektywny sposób ustalania składu grupy
objętej badaniem13. Jest to wybór tendencyjny, ponieważ w próbie umieszcza
się osoby mające pewne właściwości interesujące badaczy. Przy doborze celowym nieuprawnione jest przenoszenie danych statystycznych na całą populację, natomiast można mówić o prawdopodobnych tendencjach występujących
w danej zbiorowości. Co więcej, dobór próby ani jej wielkość (N=152) nie stanowią podstawy do rzetelnego pomiaru statystycznego. Otrzymane zatem miary
statystyczne należy traktować wyłącznie w kategorii przesłanek zwiększających
prawdopodobieństwo prawdziwości sformułowanych hipotez.
Dane źródłowe z ankiet poddane zostały analizie statystycznej z użyciem
oprogramowania SPSS, pozwalającej na określenie skali ewentualnego błędu
(poziom istotności) oraz siły związku pomiędzy zmiennymi (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik eta i współczynnik zbieżności V-Cramera
a także współczynnik phi)14.

13 Por. M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 60.
14 Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości od (–) 1.0 do (+) 1.0, jego znak
informuje o kierunku zależności, a wartość liczbowa o jego sile. Por. A. Aczel, Statystyka
w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 479–484. Poziom istotności informuje – ogólnie rzecz ujmując – o wielkości prawdopodobieństwa popełnienia
błędu I rodzaju. Jeżeli jest on mniejszy od 0,01, to w przypadkach mniej niż „jeden na sto”
może nie wystąpić sygnalizowany związek.
Współczynnik eta mierzy zależność (siłę związku) występującą między cechami opisywanymi przez dane przedziałowe lub ilorazowe i cechami opisywanymi przed dane nominalne
i porządkowe, przyjmuje wartość od 0 do 1. Z kolei współczynnik kontyngencji phi jest miarą
siły powiązania opartą na statystyce testu chi-kwadrat i rozkładu chi-kwadrat wymaganego
dla tabeli 2×2. Jego wartość mieści się w granicach przedziału (–1, +1) i uznaje się ją za
istotną statystycznie, gdy phi jest większe lub równe poziomowi istotności.
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Kwestionariusz ankiety wypełniły 152 osoby reprezentujące różne firmy.
Wśród nich znajdowało się 6 proc. przedstawicieli zarządu, 9 proc. dyrektorów, 44 proc. to średni szczebel kierowania i 41 proc. szczebel wykonawczy.
Zajmowane przez respondentów stanowiska pozwalają zakładać, że dysponują oni wiedzą dotyczącą poruszanych tu zagadnień. W grupie dominują
firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników (63 proc.), w dalszej kolejności
są firmy średnie – zatrudniające pomiędzy 50 a 250 osób (18 proc.), firmy małe
(14 proc.) i bardzo małe – zatrudniające do 9 osób (5 proc.). W badanej próbie większość stanowiły firmy z przewagą kapitału zagranicznego (41 proc.),
w dalszej kolejności były to firmy z przewagą kapitału polskiego (32 proc.) oraz
spółki Skarbu Państwa (22 proc.).
Według kategorii wieku respondenci stanowili grupę typową dla studiów podyplomowych typu menedżerskiego, czyli z dominantą osób młodych
do 31. roku życia oraz podobnym udziale osób w wieku 31–40 lat. Pozostałe
grupy wiekowe były reprezentowane marginalnie. Jednak biorąc pod uwagę
ich rolę w przedsiębiorstwie, 15 proc. reprezentowało szczebel dyrektora bądź
członka zarządu, a 44 proc. niższe szczeble zarządzania, co łącznie stanowi
59 proc. respondentów przy 44‑procentowym udziale w ankiecie pracowników
wykonawczych. Również pod tym względem jest zachowana reguła proporcjonalnego rozkładu opinii.
Wśród respondentów zdecydowanie przeważały osoby o relatywnie krótkim stażu pracy w danej firmie (1–4 lat), a w połączeniu z następną pod względem długości stażu kategorią zatrudnionych (5–8 lat) osoby o stażu od roku do
8 lat stanowiły 62 proc. respondentów. Druga grupa o większym doświadczeniu
i znajomości firmy (minimum 9 lat i więcej) stanowiła 24 proc. respondentów,
zaś nowozatrudnieni, kierujący się bardziej utrwalonymi przekonaniami opartymi na poprzednich doświadczeniach lub na oczekiwaniach w sytuacji braku
doświadczeń czy na chęci ich zmiany – stanowili 13 proc.

31.5. Weryfikacja hipotezy badawczej
Badano osiem obszarów anomii: zatajanie informacji, przekazywanie nieprawdziwych informacji, omijanie procedur, niewywiązywanie się z obietnic,
Współczynnik V–Cramera służy do pomiaru siły dwóch zmiennych – nominalnych
i porządkowych i również przyjmuje wartości w przedziale od 0 do 1. Por. M. Rószkiewicz,
Metody ilościowe…, op cit., s. 134–143.
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mniejszą wydajność pracy przy braku kontroli, krytykę innych za plecami, przypisywanie sobie sukcesów i umiejętności innych osób. Pytanie o patologiczne
zachowania odnosiło się do trzech grup: współpracowników, przełożonych,
zarządu. W tabeli 1 przedstawiono największe wskazania procentowe dla każdej grupy zachowań patologicznych.
Tabela 1. Zachowania patologiczne – największe wskazania procentowe
Kategoria zachowania

%

Zatajanie informacji przez zarząd firmy

58

Krytyka innych, za plecami, przez współpracowników

55

Mniejsza wydajność pracy przy braku kontroli

52

Niewywiązywanie się z obietnic przez zarząd

42

Omijanie procedur w realizacji bieżących działań przez przełożonych

37

Przedstawianie przez zarząd sukcesów innych jako własnych

32

Chwalenie się umiejętnościami, których się nie posiada, w celu realizacji własnej kariery

32

Przekazywanie nieprawdziwych informacji przełożonym

20

Źródło: opracowanie własne.

Największy odsetek zachowań patologicznych związanych jest z: zatajaniem informacji przez zarząd, krytyką innych za plecami, mniejszą wydajnością pracy przy braku kontroli. Zjawisko anomii w najmniejszej skali odnosi
się do przekazywania nieprawdziwych informacji przełożonym.
Główna hipoteza badawcza zakładała silniejszy związek pomiędzy brakiem
wybranych zachowań patologicznymi tam, gdzie występuje zaufanie normatywne niż tam, gdzie funkcjonuje zaufanie strategiczne. Siłę związku pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi zbadano przy pomocy współczynnika korelacji
Pearsona, co ilustruje tabela 2.
Wyniki badań nie potwierdziły sformułowanej hipotezy. Nie występuje
istotna statystycznie siła związku pomiędzy większością kategorii zachowań
patologicznych a rodzajami zaufania. Można jedynie powiedzieć, że zaufanie
normatywne sprzyja ograniczaniu kontroli nad podwładnymi. Jednocześnie
zaufanie strategiczne ogranicza zjawisko omijania procedur przez przełożonych.
Statystyczna siła związku pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi jest niewielka.
Okazuje się zatem, że rodzaj zaufania nie musi być powiązany ze zjawiskiem
anomii w organizacjach gospodarczych.
Nie jest wykluczone, że badani respondenci w swojej diagnozie otaczającej
ich rzeczywistości nie wyróżniają różnych kategorii zaufania, tylko traktują
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ją jako generalne kryterium oceny zachowań innych. Innymi słowy, w ogólnej
kategorii zaufania mieszczą się oba wyróżnione wcześniej jego rodzaje, tj. normatywne i strategiczne.
Tabela 2. Siła związku pomiędzy zachowaniami patologicznymi a rodzajami zaufania
Kategorie zachowań

Wielkość współczynnika
korelacji Persona
Zaufanie
normatywne

Zaufanie
strategiczne

Zatajanie informacji przez zarząd firmy

x

x

Przekazywanie nieprawdziwych informacji przełożonym

x

x

Omijanie procedur w realizacji bieżących działań przez przełożonych

x

–0,184

Niewywiązywanie się z obietnic przez zarząd

x

x

Mniejsza wydajność pracy przy braku kontroli

–0,201

x

Krytyka innych, za plecami, przez współpracowników

x

x

Przedstawianie przez zarząd sukcesów innych jako własnych

x

x

Chwalenie się umiejętnościami, których się nie posiada, w celu
realizacji własnej kariery

x

x

Znak x informuje, że wielkość współczynnika korelacji Pearsona nie była istotna statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Statystyczną siłę związku pomiędzy zaufaniem do: kolegów z zespołu, bezpośrednich przełożonych oraz członków zarządu a zachowaniami patologicznymi pokazuje tabela 3.
Na podstawie wielkości współczynnika korelacji Pearsona (tabela 3) można
stwierdzić, że im większe zaufanie do kolegów z zespołu, tym mniejsza skala:
przekazywania nieprawdziwych informacji przełożonym, omijania procedur w realizacji bieżących działań przez przełożonych, niewywiązywania się
z obietnic przez zarząd, obniżania wydajności pracy przy braku kontroli, krytyki innych za plecami przez współpracowników; przedstawiania przez zarząd
sukcesów innych jako własnych; chwalenia się posiadaniem umiejętności, których się nie posiada w celu realizacji własnej kariery.
Im większe zaufanie do przełożonych, tym mniejsza skala: zatajania informacji przez zarząd firmy, przekazywania nieprawdziwych informacji przełożonym, omijania procedur w realizacji bieżących działań przez przełożonych,
niewywiązywania się z obietnic przez zarząd, chwalenia się posiadaniem umiejętności, których się nie posiada w celu realizacji własnej kariery.
Im większe zaufanie do zarządu, tym mniejsza skala obniżania wydajności przy braku kontroli.
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Tabela 3. Siła związku pomiędzy zachowaniami patologicznymi a zaufaniem
Kategorie zachowań
Zatajanie informacji przez zarząd firmy

Wielkość współczynnika korelacji
Pearsona zaufania
Koledzy

Przełożeni

Zarząd

x

–0,230

x

Przekazywanie nieprawdziwych informacji przełożonym

–0,182

–0,410

x

Omijanie procedur w realizacji bieżących działań przez
przełożonych

–0,282

–0,204

x

Niewywiązywanie się z obietnic przez zarząd

–0,327

–,0275

x

Mniejsza wydajność pracy przy braku kontroli

–0,227

x

–0,217

Krytyka innych, za plecami, przez współpracowników

–0,296

x

x

Przedstawianie przez zarząd sukcesów innych jako własnych

–0,281

–0,288

x

Chwalenie się posiadaniem umiejętności, których się nie
posiada w celu realizacji własnej kariery

–0,416

–0,449

x

Znak x informuje, że wielkość współczynnika korelacji Pearsona nie była istotna statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Interesujące jest, że zaufanie do zarządu znacząco nie wpływa na występowanie zachowań patologicznych. O wiele większe znaczenie ma zaufanie
do bezpośrednich przełożonych oraz współpracowników, czyli do tych grup,
z którymi ma miejsce codzienny – operacyjny – kontakt.

31.6. Deregulacja filarów przedsiębiorstwa jako źródło anomii
Tradycyjne, socjologiczne koncepcje anomii skupiają się na relacjach w społeczeństwie, które nie zawsze są adekwatne do relacji występujących w organizacjach gospodarczych. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest fakt, że
klasyczne ujęcie przedsiębiorstwa widzi w generowaniu zysku finansowego
jego nadrzędną funkcję. Poza tym, funkcjonują inne mechanizmy kontroli oraz
ocen pracowników. R. Scott wyróżnił trzy filary profesjonalnej organizacji:
• regulacyjny – oparty na mechanizmie przymusu, wywodzącym się z obowiązującego prawa,
• normatywny – oparty na wartościach i założeniu, że zatrudnione osoby
będą ich przestrzegać ze względów moralnych,
• kognitywny (poznawczy) – oparty na kwalifikacjach i powszechnie uznanych koncepcjach15.
15

W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 62.
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Stwierdził, że w wypadku społeczeństwa ich fundamentami są: kultura,
struktura społeczna oraz zwyczajowe porządki. Transponując koncepcję
R. Scotta na przedsiębiorstwo, można wyróżnić zbliżone kategorie: kulturę,
strukturę organizacyjną oraz zarządzanie (tabela 4). Trudno jednoznacznie
twierdzić, że każda z wyróżnionych kategorii może pełnić rolę zmiennej niezależnej. Można znaleźć wiele koncepcji, w których np. wskazuje się na zarządzanie jako zmienną zależną od kultury, a strukturę od zarządzania itd.16. Na
pewno oddziałują one wzajemnie na siebie, tworząc efekt synergii przesądzający o specyfice danego przedsiębiorstwa.
Tabela 4. Filary przedsiębiorstwa i ich fundamenty
Filary przedsiębiorstwa

Fundamenty

Regulacyjny

Normatywny

Poznawczy

Kultura

Przepisy, prawo

Wartości, normy

Wymiary kultury

Struktura
organizacyjna

Władza

Autorytet
(przywództwo)

Relacje pomiędzy
szczeblami

Zarządzanie

Planowanie, kontrola,
organizowanie,
motywowanie

Generowanie zysku

Procedury, scenariusz
działań

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z głównych źródeł anomii jest deregulacja wewnątrz filarów przedsiębiorstwa, np. wartości i normy nie sprzyjają generowaniu zysku, przywódcy
nie motywują swoich podwładnych.
Warto zwrócić uwagę, że wyróżnione przez respondentów zachowania
patologiczne dotyczyły kilku filarów przedsiębiorstwa. Zmienna „omijanie procedur” odnosi się głównie do kategorii „przepisy, prawo” oraz „procedury”;
„mniejsza wydajność” do „kontroli”; „krytyka innych za plecami” do „wartości i norm”. Nie ma zatem jednego źródła anomii. Można ogólnie powiedzieć,
że zaufanie minimalizuje skalę zachowań patologicznych i może pełnić rolę
zabezpieczającą przed załamaniem któregoś z wymienionych fundamentów
przedsiębiorstwa.
Rodzić się może pytanie o powody występowania zachowań patologicznych. R. Merton wskazał na brak akceptacji przez członków danej społeczności
celów i/lub strategii ich realizacji. Anomia występuje wszędzie tam, gdzie cele

16 Por. K. Konecki, Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno badawcze,
w: Szkice z socjologii zarządzania, red. P. Tobera, K. Konecki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 113–128.
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wyznaczone przez kulturę i zarządzanie są trudne lub niemożliwe do realizacji, a struktura organizacyjna blokuje działania je umożliwiające. Nie wydaje
się możliwe całkowite wyeliminowanie anomii, ponieważ trudno jest o doskonałe przedsiębiorstwo i doskonałych pracowników. Nie należy zapominać
o otoczeniu (np. sprzeczne oczekiwania interesariuszy, konkurencja, zmiany
technologiczne), które również może sprzyjać powstawaniu zachowań patologicznych. Zjawisko anomii można ograniczać poprzez wzrost zaufania, ale
jego wykreowanie trwa i wymaga m.in. funkcjonowania mechanizmów regulacji konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów.

31.7. Podsumowanie
Hipoteza Ho nie została potwierdzona wynikami badań. Głosiła ona, że
zaufanie normatywne osłabia występowanie zachowań patologicznych, zaś
zaufanie strategiczne je wzmacnia. Okazało się, że respondenci zaufanie rozumieją na tyle szeroko, iż nie oddzielają od siebie wyróżnionych jego rodzajów.
Interesujące jest, że statystyczne siły związku pomiędzy zachowaniami patologicznymi a zaufaniem dotyczą w większym stopniu przełożonych i współpracowników. Zapewne dzieje się tak dlatego, że bezpośrednie relacje z zarządami
firm są okazjonalne i stąd też niewielka liczba interakcji, a w konsekwencji
mniejsze natężenie anomii.
Największa wartość współczynnika korelacji (powyżej 0,4) odnosiła się do
dwóch zmiennych: „chwalenie się posiadaniem umiejętności, których się nie
posiada w celu realizacji własnej kariery” oraz „przekazywanie nieprawdziwych
informacji przełożonym”. Można zatem postawić kolejną hipotezę, do weryfikacji w dalszych badaniach, że zaufanie sprzyja redukcji zachowań patologicznych naruszających zasady oraz przekaz informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
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32. Perspektywy powoływania państwowych
funduszy majątkowych w Europie
Środkowo-Wschodniej

32.1. Wprowadzenie
Państwowe fundusze majątkowe – PFM (sovereign wealth funds) – zaliczają
się do wiodących (pod względem zarządzanych aktywów) kategorii inwestorów instytucjonalnych na świecie1, jednak ich działalność w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej (EŚW) wciąż nie została poddana wszechstronnej analizie. W rozdziale tym podjęto próbę oceny potencjału powstawania nowych
PFM, zaś przedstawiony dobór zmiennych istotny jest nie tylko dla omawianego regionu, ale także dla wszystkich funduszy tego rodzaju zakładanych
na świecie. W przeprowadzonej analizie posłużono się wybranymi miernikami
społecznymi i ekonomicznymi, które warunkują racjonalne podejście do problematyki tworzenia PFM. Przedyskutowano także perspektywy rozwoju lokalnych PFM w EŚW, które wydają się obecnie ograniczone.

32.2. Działalność PFM w EŚW – systematyka
Dla dokonania wszechstronnej analizy szans kreacji PFM w EŚW należy
na wstępie pokusić się o możliwie najspójniejszą systematykę działalności tych
instytucji w regionie.
Por. raporty instytutu badawczego TheCityUK nt. skali poszczególnych typów inwestorów instytucjonalnych: https://www.thecityuk.com/research/, dostęp 1.01.2018.
1
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Aktywność PFM w EŚW rozpatrywana być może w dwóch (niewykluczających się2) sferach:
• EŚW jako domicyl3 PFM – działalność PFM ulokowanych w EŚW sprowadza
się na razie do funkcjonowania trzech funduszy rosyjskich4, zaś perspektywy
utworzenia nowych PFM w pozostałych państwach pozostają ograniczone
(z powodów scharakteryzowanych w dalszej części tego rozdziału),
• EŚW jako obszar inwestycji światowych PFM – ze względu na sukces przemian gospodarczych wielu państw PFM po dezintegracji Bloku Wschodniego, region ten przyciągnął wiele inwestycji bezpośrednich i pośrednich
(analiza aktywności inwestycyjnej światowych PFM w EŚW wykracza
poza ramy tej publikacji5).
W dalszej części niniejszego rozdziału dokonano oceny funkcjonowania
PFM w pierwszym z wymienionych zakresów (z naciskiem na szanse powołania nowych PFM w EŚW).

32.2.1. Czynniki socjoekonomiczne tworzenia PFM w EŚW
Pierwotnym warunkiem tworzenia PFM jest występowanie takich potrzeb
społecznoekonomicznych, którym nie można sprostać za pomocą istniejących
narzędzi polityki państwowej. Generalnie rzecz ujmując, państwa, w których
istnieje świadomość społeczna nietrwałości pożytków płynących z ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego (często o charakterze eksportowym), w których
społeczeństwa wykazują świadomość aktywnego oszczędzania i inwestowania
(aby samodzielnie zabezpieczyć swoje potrzeby w wieku poprodukcyjnym)
i które w dodatku dysponują efektywnie działającymi rynkami finansowymi
(umożliwiającymi elastyczne pomnażanie kapitałów), nie powinny wyręczać
swoich obywateli w samodzielnym zarządzaniu majątkiem. Jeśli warunki te nie
występują, racjonalne jest rozważenie decyzji o powołaniu PFM.
2 Wynika to z pokaźnego zaangażowania rosyjskich PFM w inwestycje na obszarze
samej Federacji Rosyjskiej.
3 Według Słownika Języka Polskiego PWN (wersja internetowa) to m.in. „[…] siedziba
instytucji”: http://sjp.pwn.pl/sjp/domicyl;2555326, dostęp 4.10.2017.
4 Są to: Fundusz Dobrobytu Narodowego (ros. Фонд национального благосостояния, ang.
National Wealth Fund), Fundusz Rezerwowy (ros. Резервный фонд, ang. Reserve Fund) oraz
Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (ros. Российский фонд прямых инвестиций, ang.
Russian Direct Investment Fund). Ich charakterystyka na witrynie internetowej Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej: https://www.minfin.ru/ru/, dostęp 1.02.2018.
5 Zob. P. Wiśniewski, Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe, w: The
Oxford Handbook of Sovereign Wealth Funds, wyd. 1, red. D. Cumming, G. Wood, J. Reinecke,
Oxford University Press, Wielka Brytania Oksford 2017, s. 547–594.
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Syntetyzując – socjoekonomiczne potrzeby powołania PFM można sprowadzić do następujących czynników, które znajdują odzwierciedlenie w dostępnych danych empirycznych:
• wzrastająca oczekiwana długość trwania życia – fundamentalnym celem
tworzenia PFM jest międzypokoleniowy transfer bogactwa narodowego
– rosnąca długość życia, stanowiąc zasadniczy element awansu cywilizacyjnego społeczeństw, skutkuje powiększającą się populacją przyszłych
beneficjentów coraz wyżej skalkulowanych świadczeń, co obciążać będzie
kolejne pokolenia zawodowo czynnej ludności,
• niski lub negatywny przyrost naturalny – w wypadku repartycyjnych systemów emerytalnych ludność zawodowo czynna obarczona jest ciężarem
utrzymania populacji w wieku poprodukcyjnym – niskie lub ujemne tempo
przyrostu naturalnego pogarsza perspektywy skuteczności funkcjonowania
takiej formy solidaryzmu międzypokoleniowego6,
• niewielka skłonność do oszczędzania – państwa, w których skłonność do
akumulacji oszczędności pozostaje na niskim poziomie, zmuszone będą do
(bezpośredniego lub pośredniego) współfinansowania bytu swoich obywateli w wieku poprodukcyjnym, w szczególności, jeśli pogłębiać się będzie
słabość systemów emerytalnych,
• niedorozwój rynków i instytucji finansowych – tworzenie PFM (instytucji
działających w skali globalnej) znajduje szczególne uzasadnienie w państwach, w których rynki finansowe cechują się niewystarczającym wyrafinowaniem produktów i usług lub niskim poziomem tzw. alfabetyzmu
finansowego, co ogranicza szanse na skuteczne pomnażanie majątku przez
lokalnych inwestorów,
• nieefektywność systemów emerytalnych – PFM zakładane są często w celu
wspomagania przyszłych świadczeń emerytalnych, które w coraz mniejszym stopniu zastępują dochody uzyskiwane przez populację w wieku
produkcyjnym (można więc założyć, że potrzeba powołania PFM stanowi
pochodną istniejącej i oczekiwanej niewydolności systemu emerytalnego).
Kwantyfikacja socjoekonomicznej celowości powoływania PFM nie jest zadaniem prostym. Wynika to zarówno ze schematyzmu i wycinkowości mierników
zjawisk socjoekonomicznych, subiektywizmu ich doboru i oceny ich istotności, jak też dostępności danych – w szczególności w odniesieniu do gospodarek
6 Por. analizę przyczyn starzenia się społeczeństw EŚW w: N. Botev, Population Ageing
in Central and Eastern Europe and its Demographic and Social Context, “European Journal
of Ageing” 2012, No. 9 (1), Springer, Berlin, s. 69–79.
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wschodzących. W celu analizy opisanych czynników tworzenia PFM, wybrano
tu następujące składniki pomiaru:
• średnia dalsza oczekiwana długość życia w chwili urodzenia mierzona
w latach dla całej populacji (life expectancy at birth for total populations
in years7) – ta miara wydaje się względnie niekontrowersyjna w ocenie przyszłej konieczności zapewnienia przez budżety państwowe zabezpieczenia
społecznego obywateli8,
• przyrost naturalny w ujęciu rocznym (population growth, annual9) ukazuje
dane dotyczące dynamiki liczby ludności, a więc w warunkach systemów
emerytalnych opartych na tzw. umowie pokoleniowej, szanse na skuteczną
redystrybucję świadczeń społecznych ze strony ludności zawodowo czynnej,
• oszczędności krajowe brutto w odniesieniu do Produktu Krajowego Brutto
(gross national saving in percent of gross national product, GDP10) obrazują to,
w jakim stopniu osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i rządy skłonne są do
oszczędzania, co stwarza szansę na powiększanie kapitału na przyszłość11,
• kapitalizacja giełdowa (market value of publicly traded shares, market value
of equity, market capitalization12) to iloczyn kursu bieżącego akcji spółki
publicznej i liczby wyemitowanych przez nią akcji, co odzwierciedla (jeśli
zagregowane dla wszystkich publicznych spółek w danym państwie) stopień rozwoju rynku akcji – wiodącego z perspektywy szans kreowania stóp
zwrotu z inwestycji13,
7 The Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook, dane dostępne na oficjalnej
witrynie internetowej CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
docs/notesanddefs.html?fieldkey=2102&term=Life%20expectancy%20at%20birth, dostęp
28.09.2017.
8 Choć wielu obserwatorów coraz częściej skłania się ku pomiarowi nie tylko samej długości życia, ale także jego szeroko rozumianej jakości. Zob. metodykę i wyniki państw (m.in.
EŚW) w: World Happiness Report 2016, Vol. 1, red. J. Helliwell i in., Sustainable Development Solutions Network, New York 2016, s. 1–68.
9 Dane Banku Światowego za 2015 r. w bazie danych tej instytucji: http://data.
worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW, dostęp 5.10.2017.
10 The Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook, dane dostępne na oficjalnej
witrynie internetowej CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2260.html#af, dostęp 28.09.2017.
11 Por. C. E. Weller, The Link between the Stock Market and Retirement Income, Economic
Policy Institute (EPI), Washington 2015, s. 95–104.
12 The Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook, dane dostępne na oficjalnej
witrynie internetowej CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2200.html#af, dostęp 28.09.2017.
13 W szczególności w otoczeniu ekonomicznym cechującym się występowaniem niskich
stóp procentowych. Zbiór podstawowych stóp procentowych w ujęciu międzynarodowym
np. na witrynie: http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.
aspx, dostęp 15.01.2018.
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• stopa zastąpienia netto (net pension replacement rate14), stanowiąca iloraz
indywidualnych świadczeń emerytalnych netto oraz przedemerytalnych
wynagrodzeń netto (uwzględniając opodatkowanie oraz składki na ubezpieczenia społeczne), umożliwia określenie stopnia zachowania przedemerytalnego poziomu życia w czasie przejścia na emeryturę.
W tabeli 1 przedstawiono dane na temat wybranych mierników dla państw
Europy Środkowo-Wschodniej za lata 2013–2016. Analiza opisanych zmiennych dla tej grupy państw prowadzi do niejednorodnych refleksji co do użyteczności PFM jako narzędzia polityki socjoekonomicznej.
Z jednej strony – społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej odznaczają
się bowiem relatywnie rozwiniętą skłonnością do oszczędzania, co przemawiałoby za nieingerowaniem w sposób, w jaki ich obywatele zapewniają sobie
przyszłe bezpieczeństwo finansowe15. Z drugiej jednak – populacje omawianego
regionu wykazują ponadprzeciętną (w skali światowej) oczekiwaną długość
życia16 oraz ujemny przyrost naturalny17, zaś rynki finansowe nie są wystarczająco rozwinięte18. Te aspekty, zestawione z ograniczonym doświadczeniem
mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w aktywnym rozporządzaniu
majątkiem oraz niskim poziomem tzw. alfabetyzmu finansowego19, skłaniałyby

14 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dane na oficjalnej
witrynie internetowej OECD: https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.
htm, dostęp 28.09.2017.
15 Analiza strukturalna stopy oszczędzania nasuwa przekonanie o relatywnie niższych
(niż w średniej dla Unii Europejskiej) poziomach oszczędzania gospodarstw domowych
i wyższych przedsiębiorstw. Zob. A. Ilyina i in., Central, Eastern, and Southeastern Europe.
How to Get Back on the Fast Track, Regional Economic Issues, International Monetary Fund
(IMF), Washington 2016, s. 2 i nast.
16 Kontrowersje budzi dylemat, w jakim stopniu do wzrostu poziomu (jak i samej długości) życia przyczyniły się w Europie Środkowo-Wschodniej wyniki transformacji ustrojowej, a w jakim osiągnięcia gospodarki centralnie sterowanej. Por. R. Sil, Post-Communist
Human Development in World-Historical Perspective, prezentacja na “Annual Conference of
the Western Political Science Association”, Atlanta, GA, USA, 24.03.2016, s. 1–28.
17 Por. T. Frejka, S. Gietel-Basten, Fertility and Family Policies in Central and Eastern
Europe after 1990, “Comparative Population Studies” 2016, Vol. 41 (1), Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung, Wiesbaden, s. 3–56.
18 Por. M. Yeandle, The Global Financial Centres Index 20, Z/Yen Group Limited (Z/Yen)
i China Development Institute (CDI), London 2016, s. 1–55. W tym rankingu najwyższą
pozycję osiągnęła Warszawa (45. na 87 klasyfikowanych centrów światowych). Zestawienia
graficzne na temat Europy Środkowo-Wschodniej dostępne na: http://www.longfinance.net/
global-financial-centres-index-20/1029‑gfci-20‑eastern-europe-and-central-asia.html, dostęp
28.09.2017.
19 L. Klapper i in., Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard
& Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, S&P Global, New York 2015,
s. 1–28.
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z kolei do pewnego zakresu ingerencji w gospodarowanie finansowe społeczeństw tego regionu.
Tabela 1. W
 ybrane mierniki celowości utworzenia PFM dla państw Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 2013–2016
Długość
życia (lata)2

Przyrost
natural.

Stopa
oszcz./%
PKB3

Kap. giełd.
(mld USD)4

Stopa zastąp.
(% ostat.
pensji)4

Albania

78,1

–0,2

16,7

bd.

bd.

Białoruś

72,5

0,3

28,7

bd.

bd.

Bośnia i Hercegowina

76,6

–0,2

10,1

2,2

bd.

Bułgaria

74,4

–0,6

21,6

7,2

bd.

Państwo

Chorwacja

76,6

–0,3

18,9

36,3

bd.

Czarnogóra

76,2

0,1

3,6

7,5

bd.

Czechy

78,5

0,2

25,9

54,9

63,8

Estonia

76,5

–0,2

27,4

2,3

59,8

Kosowo

70,5

–0,9

12,5

bd.

bd.

Litwa

74,7

–0,8

19,0

4,0

bd.

Łotwa

74,2

–0,8

21,0

1,1

bd.

Macedonia

76,0

0,1

29,2

2,1

bd.

Mołdowa

70,4

–0,1

20,9

0,1

bd.

Polska

77,4

0,0

18,9

168,9

52,8

Rosja

70,5

0,2

23,1

385,9

86,4

Rumunia

74,9

–0,4

22,6

37,3

bd.

Serbia

75,3

–0,5

9,6

7,7

bd.

Słowacja

76,9

0,1

21,0

5,2

80,6

Słowenia

78,0

0,1

26,8

7,5

57,4

Ukraina

71,6

–0,4

10,1

20,7

bd.

Węgry

75,7

–0,2

25,8

14,5

89,6

Źródło: 1,3,4 The Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook, na witrynie internetowej CIA:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, dostęp 4.10.2017, 2 The World Bank
Group, baza danych na witrynie internetowej: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW,
dostęp 5.10.2017, 5 stopa zastąpienia (przedemerytalnych wynagrodzeń netto dla mężczyzn) według
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): https://data.oecd.org/pension/
net-pension-replacement-rates.htm, dostęp 5.10. 2017.

Najistotniejszym jednak socjoekonomicznym argumentem na rzecz rozważenia PFM jako narzędzia polityki społeczno-ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej jest – dla niektórych krajów (w tym Polski) – relatywnie
niska stopa zastąpienia wynagrodzeń przez świadczenia emerytalne w wieku
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poprodukcyjnym20. Biorąc pod uwagę dystans płac, jaki wciąż dzieli gospodarki tego regionu od państw wysokorozwiniętych, a także pogłębianie się
niewydolności systemów emerytalnych, należy oczekiwać, że bez znaczniejszych reform przyszła stopa zastąpienia może ulec dalszej erozji. Ze względu
na ograniczony dostęp do danych możliwe są zebranie i analiza wymienionego
wskaźnika jedynie dla kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te fragmentaryczne informacje dają obraz nieefektywności systemów emerytalnych
państw tego regionu.

32.2.2. Rezerwy walutowe jako warunek tworzenia PFM w EŚW
Sama identyfikacja potrzeb socjoekonomicznych państw EŚW nie jest
wystarczającą przesłanką zakładania PFM. Warunkiem sine qua non powoływania PFM jest bowiem taki poziom rezerw walutowych, który – przy kontynuacji zadań wynikających z polityki pieniężnej (w tym kursowej) – nie zachwieje
stabilności finansowej państwa. Decyzja o utworzeniu PFM musi być uwarunkowana nie tylko potrzebami społeczno-gospodarczymi, ale możliwościami
wyposażenia PFM w aktywa, których skala da szansę realizacji postawionych
celów, a także okaże się wystarczająca w kontekście efektywnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym (m.in. w ramach dywersyfikacji lokat).
W tabeli 2 zobrazowano poziom rezerw walutowych EŚW (wraz z jego rankingiem wśród 170 państw, dla których dostępne są dane), a także ze wskazaniem charakteru polityki kursowej oraz faktu występowania lub nie PFM.
Zgodnie z zebranymi danymi, w praktyce tylko Rosja oraz Polska dysponują
takim poziomem rezerw walutowych, który – wraz z elastycznością mechanizmu kursowego – stwarza szanse na odpowiednie zasilenie kapitałowe oraz stabilność finansowania PFM na starcie. Pozostałe państwa omawianego regionu
nie posiadają wystarczających zasobów dewiz lub nie są one całkowicie w ich
gestii (euroizacja), albo państwa te są w tym względzie poważnie ograniczone
(niepłynny kurs walutowy i konieczność jego utrzymania za pomocą operacji
otwartego rynku).

20 W literaturze i badaniach empirycznych za zadowalający poziom tej stopy uznaje się
70 proc. Por. rozważania na witrynie internetowej amerykańskiej Social Security Administration (SSA): https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v68n2/v68n2p1.html, dostęp 28.09.2017.
Koncepcja stopy zastąpienia netto doczekała się już krytyki. Zob. B. J. MacDonald,
K. D. Moore, Moving Beyond the Limitations of Traditional Replacement Rates, Society of
Actuaries (SOA), SOA Pension Section, Schaumburg 2011, s. 1–40.
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Tabela 2. P
 oziom rezerw walut obcych i złota (wyrażonych w USD) poszczególnych
państw Europy Środkowo-Wschodniej
Lp.1

Państwo

Rezerwy walut obcych
i złota (w USD)2
377 800 000 000

Kurs
walutowy3

PFM4

Data

płynny

tak

31.12.2015

7

Rosja

24

Polska

94 750 000 000

płynny

nie

31.12.2015

31

Czechy

73 500 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

46

Węgry

39 390 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

48

Rumunia

37 330 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

55

Bułgaria

22 750 000 000

sztywny

nie

31.12.2015

71

Chorwacja

13 940 000 000

sztywny

nie

31.12.2015

72

Ukraina

13 150 000 000

płynny

nie

30.11.2015

74

Serbia

11 680 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

78

Litwa

8 728 000 000

euro

nie

31.12.2014

82

Łotwa

7 507 000 000

euro

nie

31.12.2014

96

Bośnia i Hercegowina

4 625 000 000

sztywny

nie

31.12.2015

97

Białoruś

4 410 000 000

płynny

nie

31.12.2015

107

Albania

2 852 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

111

Słowacja

2 640 000 000

euro

nie

31.12.2015

1

112

Macedonia

2 615 000 000

sztywny

nie

31.12.2015

123

Mołdawia

1 757 000 000

cel inflacyjny

nie

31.12.2015

135

Słowenia

961 800 000

euro

nie

31.12.2015

146

Czarnogóra

599 600 000

euro2

nie

31.12.2014

149

Estonia

509 800 000

euro

nie

31.12.2015

Źródło: 1 Liczba porządkowa (Lp.) oznacza pozycję według zasobów rezerw walutowych i złota wśród
170 państw świata uwzględnionych przez CIA. 2 The Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook, dane (ze wskazaniem daty aktualizacji) dostępne na oficjalnej witrynie internetowej CIA: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html, dostęp 30.09.2017.
3
Systemy kursu walutowego na podstawie danych poszczególnych banków centralnych lub władz
monetarnych. 4Fakt istnienia PFM na podstawie formalnych regulacji o powołaniu lub funkcjonowaniu PFM (nie zaś planów lub deklaracji politycznych).

Jedyne państwo, które powołało i kontynuuje działalność PFM, to Rosja. Choć
rezerwy dewizowe Rosji stawiają ją na siódmej pozycji w świecie, racjonalizm
funkcjonowania rosyjskich PFM może być podawany w wątpliwość i to nie ze
względu na relatywnie niską stopę zastąpienia netto oferowaną przez tamtejszy
system emerytalny21. Rosyjska gospodarka wykazuje bowiem bezprecedensowe
Choć i w tym aspekcie (m.in. z powodu oczekiwanych tendencji demograficznych) perspektywy dla rosyjskiego systemu emerytalnego są niekorzystne mimo wysokiego, bieżącego
poziomu zastąpienia wynagrodzeń (tabela 1). Por. profil rosyjskiego systemu emerytalnego
21
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uzależnienie od koniunktury na rynkach surowcowych22, która przekłada się
na stabilność przyszłego finansowania PFM, co omówiono w dalszej części
niniejszego rozdziału. Innymi słowy – choć gospodarka rosyjska zdołała zakumulować wysoki poziom rezerw walutowych, ich utrzymanie może się okazać
wątpliwe. Nie służy temu obecna polityka zagraniczna – uznawana za konfrontacyjną przez wiele państw świata23 – co zaowocowało nałożeniem sankcji
gospodarczych na to państwo po jego zaangażowaniu wojskowym na terenie
Ukrainy i masowym odpływem kapitałów z rosyjskiego rynku finansowego24.
W wypadku Polski racjonalizm powołania PFM sprowadza się do skutecznej i ekonomicznie opłacalnej eksploatacji złóż gazu łupkowego, co – wbrew
początkowym nadziejom – wydaje się wysoce problematyczne. Przy braku
dodatkowego finansowania rezerw dewizowych ich stan może się okazać niewystarczający do realizacji zadań polityki pieniężnej (w tym kursowej), w szczególności przy rosnących obciążeniach budżetowych wynikających z realizacji
wielu programów socjalnych.
Warto w tym miejscu odnieść się do dwóch polskich podmiotów, których
działalność może być interpretowana jako PFM. Podmioty te to:
• Fundusz Rezerwy Demograficznej (FDR) – powołany 2.03.2002 r.25, którego
środki mają służyć uzupełnieniu niedoboru funduszu emerytalnego (wynikającego z przyczyn demograficznych) oraz nieoprocentowanej zwrotnej
pożyczce uzupełniającej środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę
świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS26 i którego portfel

na witrynie internetowej Wilmington Publishing & Information: http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/russia/110, dostęp 4.10.2017.
22 Rosja ma największy udział – wśród państw o wielomilionowej populacji – dochodów budżetowych pochodzących z eksploatacji bogactw naturalnych w Produkcie Krajowym Brutto (PKB), na poziomie 16,2 proc. za 2014 r. Zob. wskaźnik Banku Światowego
(total natural resources rents, % of GDP): http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.
RT.ZS?view=chart, dostęp 6.10.2017. Najwyższy wynik dla państw świata w tym rankingu
miał za 2014 r. Kuwejt (54,5%), ibidem.
23 Por. O. Oliker i in., Russian Foreign Policy in Historical and Current Context. A Reassessment, RAND Corporation, Santa Monica 2015, s. 1–32.
24 Szerzej w: R. M. Nelson, U. S. Sanctions on Russia: Economic Implications, Congressional Research Service (CRS), CRS Report Prepared for Members and Committees of Congress, Washington 2015, s. 1–14.
25 Data wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15.02.2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej, Dz. U. 2002,
nr 18, poz. 178.
26 Szerzej w internetowym Leksykonie Budżetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E2FA1B9B437093E8C1257A5C00216CB1&litera=F, dostęp 7.10.2017.
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inwestycyjny na 31.12.2015 r. nie wykazywał możliwych do zidentyfikowania aktywów zagranicznych27,
• Polski Fundusz Rozwoju S. A. (PFR) – utworzony 13.04.2016 r. z przekształcenia Polskich Inwestycji Rozwojowych S. A. (PIR), spółki funkcjonującej
od 19.06.2013 r., któremu postawiono zadanie „zwiększenia skali inwestycji infrastrukturalnych oraz zaoferowania polskim przedsiębiorstwom
instrumentów finansowych umożliwiających wzrost wartości biznesu” przy
wykorzystaniu trzech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN)28.
Można przytoczyć dwa główne powody, dla których oba te fundusze – choć
odgrywające role często wchodzące w zakres działania niektórych PFM – nie
powinny być klasyfikowane jako PFM. Przyczyny te to:
• pochodzenie aktywów – oba wymienione podmioty wyposażone zostały
w środki niepowiązane bezpośrednio z akumulowanymi przez Polskę rezerwami walutowymi, co sprawia, że nie wypełniają one funkcji zagospodarowywania wpływów eksportowych (istotny wyróżnik PFM),
• charakter lokat – choć uczestnictwo PFM we wspomaganiu gospodarki
państw macierzystych staje się coraz widoczniejsze (szczególnie podczas
zawirowań ekonomicznych29), to jednak przeważająca większość inwestycji światowych PFM dokonywana jest za granicą, a to nie ma zastosowania
wobec obu opisanych funduszy, które deklarują koncentrację na finansowaniu projektów na terenie Polski.
W pozostałych państwach EŚW występuje wiele podmiotów o charakterystyce zbieżnej z działalnością PFM, jednak nie można ich zakwalifikować do
tej kategorii m.in. z wymienionych tu powodów.

32.3. P
 erspektywy rozwoju działalności państwowych funduszy
majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Omawiając szanse na tworzenie nowych PFM w regionie EŚW, na początku
należy podkreślić istotne ograniczenia praktyczne tego rodzaju strategicznej
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej,
w: Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 – ZUS, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Warszawa 2015, s. 33–36.
28 Obszerniejszy opis działalności PFR na jego witrynie internetowej: http://www.pfr.pl/
pl/polskie-inwestycje-rozwojowe/co-robimy, dostęp 6.10.2017.
29 Ewidentnym przykładem jest tu Federacja Rosyjska.
27
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decyzji. Choć bowiem większość z państw EŚW boryka się z problemami społeczno-ekonomicznymi, na które remedium (choćby częściowym) mogłoby okazać się powołanie PFM, to jednak nierównowaga makroekonomiczna, wysoki
poziom oczekiwań bieżącej redystrybucji bogactwa narodowego, a także niestabilność w dopływie rezerw walutowych stanowią zasadniczą barierę wobec
tworzenia nowych PFM w regionie. Osobnym, acz niebagatelnym wyzwaniem
w skutecznym konstruowaniu i rozwijaniu PFM w EŚW pozostaje wysoki poziom
percepcji zjawisk korupcyjnych albo też (w szerszym ujęciu) niska przejrzystość i odpowiedzialność społeczna instytucji powiązanych z państwem. Nie
przekreśla to szans zakładania i efektywnego rozwijania PFM, czego dowodem
są otwarte na przekaz informacji i z ugruntowaną reputacją międzynarodową
PFM wywodzące się z wschodnioazjatyckich rynków wschodzących (np. Chin).
Trudnością w przełożeniu tych wzorców na grunt EŚW mogą się okazać jednak
zbyt ścisłe więzi i rygorystyczna kontrola państwowa tego rodzaju podmiotów
– bowiem warunkiem ich funkcjonalności byłoby swoiste wyizolowanie PFM
z macierzystego środowiska socjoekonomicznego i politycznego. Przykłady istniejących w EŚW, klasycznych PFM30 (Fundusz Dobrobytu Narodowego oraz
Fundusz Rezerwowy) świadczą o zgoła przeciwnych tendencjach – tj. ścisłych,
operacyjnych związkach ze strukturami państwowymi.
W zaprezentowanej analizie wyróżniono dwa państwa, które – z uwagi
na zasoby rezerw walutowych oraz skalę gospodarczą – mogłyby się pokusić
o utworzenie nowych PFM. Są to Rosja oraz Polska. W praktyce szansa na
powołanie przez nie nowych funduszy tego rodzaju jest nikła.
Rosja zmaga się obecnie z wieloaspektowym kryzysem gospodarczym, którego zaostrzenie przypisać można wpływowi międzynarodowych sankcji gospodarczych i postępującej izolacji tego państwa w ślad za rosyjską interwencją
zbrojną na Ukrainie. Presja na przedterminowe wypłaty z istniejących rosyjskich PFM nie przemawia za jednoczesnym rozważaniem przez to państwo
nowych funduszy tego typu (wymagałoby to przecież wyasygnowania dodatkowych środków finansowych na ich aktywa).
Polska, która notuje relatywnie szybki wzrost gospodarczy i charakteryzuje się względnie zaawansowanym stopniem stabilizacji ekonomicznej31,
przystąpiła do wielu projektów o charakterze socjalnym i rozwojowym32. Ich
Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich jest de facto funduszem private equity.
Por. W. Bogdan i in., Poland 2025: Europe’s New Growth Engine, McKinsey & Company, Warszawa 2015, s. 1–88.
32 Por. założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na witrynie internetowej
Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf, dostęp 19.10.2017.
30
31
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kontynuacja jest ambitnym zadaniem i wymaga poprawy efektywności fiskalnej
oraz dyscypliny wydatkowej w innych obszarach – przy założeniu nieprzekroczenia progów ostrożnościowych zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (3/5 wartości rocznego Produktu Krajowego Brutto33) i ograniczania
ryzyka ponownego objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu (excessive
deficit procedure, EDP34). Utworzenie więc polskiego PFM wymagałoby dodatkowych rezerw walutowych, np. w wyniku eksploatacji złóż gazu łupkowego,
co – jak wspomniano – pozostaje wątpliwe technicznie oraz ekonomicznie.

32.4. Podsumowanie
Europa Środkowo-Wschodnia, przede wszystkim ze względów historycznych, odgrywa nikłą rolę wśród światowych centrów finansowych. Obserwacja
ta odnosi się także do – względnie niedawno wyodrębnionej w świecie – kategorii państwowych funduszy majątkowych. Jedyne fundusze tego rodzaju utworzone dotąd w Europie Środkowo-Wschodniej (rosyjskie) zobligowane zostały
do dokonywania inwestycji poza państwami regionu. Podmioty te przy tym
coraz energiczniej zasilają własną gospodarkę – zmagającą się z reperkusjami
socjoekonomicznymi międzynarodowych sankcji nałożonych po rosyjskiej
interwencji wojskowej na Ukrainie. Scenariusz, w którym Europa Środkowo-Wschodnia zacznie stanowić miejsce powoływania kolejnych PFM, jest mało
prawdopodobny. Żadne z pozostałych państw regionu nie dysponuje bowiem
wystarczającym poziomem nadwyżek rezerw walutowych oraz potencjałem
ich stabilnego, długofalowego napływu. Ograniczenie to dotyczy także Polski
– państwa względnie ubogiego w strategiczne bogactwa naturalne, a przy tym
zaangażowanego w liczne, pokaźne inwestycje zasilane ze środków publicznych.

33 Art. 216 §5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; tekst dostępny na witrynie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/10.htm,
dostęp 19.10.2017.
34 Por. diagram obrazujący algorytm tej procedury na witrynie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014–11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm, dostęp 19.10. 2017.
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33. D
 laczego ekonomia potrzebuje psychologii?
Analiza współczesnych kierunków rozwoju
ekonomii1

33.1. Wprowadzenie
Współczesna ekonomia walczy o swoją tożsamość. Dzięki badaniom interdyscyplinarnym, multidyscyplinarnym, pluridyscyplinarnym, syndyscyplinarnym oraz crossdyscyplinarnym ekonomia łączy się z różnymi dyscyplinami,
tworząc teorie, koncepcje oraz subdyscypliny, takie jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia socjologiczna, filozofia ekonomii, ekonofizyka czy nuroekonomia. W wyniku tej kooperacji ekonomia zyskała nowy obszar badawczy,
ale też nasiliły się problemy dotyczące paradygmatu, założeń metanaukowych
oraz języka i metody badawczej.
Relacje z innymi naukami spowodowały duże zmiany w otoczeniu ekonomii jako nauki. Zmodyfikowano nie tylko główne założenia i modele ekonomiczne, ale też kierunki jej rozwoju. Przykładem może być model człowieka
gospodarującego i założenie dotyczące racjonalności.
Homo oeconomicus stał się: „homo reciprocans, homo politicus, homo hobbesianus i homo darwinianus, homo orthodox, neohomo economicus i paleohomo
economicus, homo erroneous i homo gustibus, homo sovieticus, homo religiosus,
homo corporativus, homo sociologicus, homo humanistic economicus, homo
institutional economicus, homo social economicus, homo socio-economicus”2.
Tekst powstał w wyniku badań statutowych nr KZiF/S/57/17.
L. Wojcieska, Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, s. 241, https://www.
ue.ka- towice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/23_L.Wojcieska_Wspolczesna_koncepcja.pdf, dostęp 5.11.2017.
1
2
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Z kolei założenia dotyczące racjonalności podmiotów gospodarczych coraz
częściej są wypierane przez koncepcje nieracjonalności lub irracjonalności,
co wpływa na wyjaśnianie ekonomicznych motywów działania. Przykładowo,
klasyczne znaczenie pojęcia „zwierzęcych instynktów”3 zostało rozszerzone
o aspekt wzajemności, zaufania czy normę wzajemności4.
Dlatego też nie można wskazać dominującej szkoły ekonomicznej ani spójnych koncepcji, które by jednoznacznie określały kierunek rozwoju naukowego
ekonomii. Z pewnością współcześnie dominują szkoły o naturze heterodoksyjnej, które rozwijają aspekt historyczny, społeczny, psychologiczny, instytucjonalny, kulturowy, np. nowa szkoła instytucjonalna, ekonomia polityczna,
ekonomia sektora publicznego, ekonomia biurokracji, ekonomia ewolucyjna,
ekonomia behawioralna czy eksperymentalna.
Jedną z propozycji jest otwarcie się ekonomii na dorobek naukowy psychologii. Związek ten ma długą historię, a jego odrodzenie wynika z różnych czynników, które określają „świadomość naukową” obu dyscyplin. Można postawić
nawet hipotezę roboczą, że wyjaśnianie ekonomiczne jest możliwe tylko wtedy,
gdy będzie otwarte lub „interdyscyplinarne”, ze szczególnym uwzględnieniem
tła psychologicznego.
Celem tej części monografii jest omówienie wad i zalet wynikających ze
związku ekonomii z psychologią. Można to badać na płaszczyźnie przedmiotowej i meta naukowej. Skupiono się jednak na tym drugim aspekcie, który można
pokazać poprzez analizę języka oraz metody badawczej ekonomii i psychologii.
Wykorzystano podstawowe metody badawcze, czyli analizę, syntezę i porównanie krytyczne. Wyniki przeprowadzonych badań podstawowych przedstawiono w trzech częściach. Pierwsza dotyczy „świadomości naukowej” ekonomii
i psychologii oraz relacji, którą zbudowały obie dyscypliny. W drugiej scharakteryzowano główne problemy językowe ekonomii i psychologii, a w trzeciej omówiono problemy metodologiczne obu dyscyplin oraz tworzonych przez
nie subdyscyplin.

K. Orlik, Próby tworzenia makroekonomii behawioralnej a modyfikacja modelu homo
oeconomicus, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 32,
s. 20. http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/81/ZN_32_Orlik.pdf, dostęp
30.01.2018.
4 Zaproponowano też wskaźnik MCSI (Michigan Consumer Sentiment Index), który
pomaga określić poziom zaufania. G. Akerlof, R. Shiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka
psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 34–36.
3
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33.2. „ Aby być dobrym ekonomistą, nie wystarczy być
tylko ekonomistą”5
Ekonomia i psychologia mają wspólne korzenie filozoficzne (arystotelesowskie), ale świadomość i dojrzałość naukową ekonomia osiągnęła dużo wcześniej niż psychologia.
Pierwszą ważną osobą dla obu dyscyplin był A. Smith6. Opublikował Teorię
uczuć moralnych7 (1759 r.) i Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów8 (1776 r.). Przedstawił w nich dogłębną analizę ludzkich zachowań, wskazując w pierwszym dziele na „doniosłość uczucia sympatii w podejmowaniu
decyzji”9, a w drugim na egoistyczne zachowania rynkowe. Ta pozorna sprzeczność określona w literaturze „problemem Smitha” została wzmocniona przez
„efekt sympatii”, czyli założenie, że empatia (współodczuwanie) jest podstawą
„koncepcji etycznej związanej z myśleniem w kategoriach ekonomicznych”10.
Mimo oczywistych powiązań ekonomia rozwijała się przez kolejne lata,
obok psychologii, negując lub ignorując jej badania. Nasiliło się to w wyniku
rewolucji marginalistycznej i za sprawą działalności Koła Wiedeńskiego, które
rozważania psychologiczne traktowało jako pseudonaukowe. Ekonomia zmieniała się w naukę ścisłą, sformalizowaną, o której P. Samuelson powiedział:
„Ekonomia jest (…) przedmiotem, który rygor nauk ścisłych łączy z poezją
nauk humanistycznych11. Jednak ta nadmierna formalizacja, która zwiększyła
początkowo prestiż, precyzję, metodyczność i spójność, nie pomogła zrealizować funkcji deskryptywnej, eksplanacyjnej i predyktywnej. Ekonomia zaczęła
szukać innych rozwiązań, które doprowadziły do rozwoju nauk spoza głównego
nurtu, takich jak szkoła neoaustriacka, nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomia tożsamości, ekonomia biurokracji czy ekonomia wiedzy niedoskonałej.

5 http://www.pte.pl/kongres/referaty/Flejterski%20Stanisław/Flejterski%20Stanisław%20
-%20EKONOMIA%20,%20FINANSE%20I%20ZARZĄDZANIE%20W%20PERSPEKTYWIE%20METODOLOGICZNEJ%20I%20INTERDYSCYPLINARNEJ.pdf, dostęp 22.01.2018.
6 Jeśli przyjmie się założenie, że to on był ojcem ekonomii, a nie R. Cantillon.
7 A. Smith, Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
8 http://coin.wne.uw.edu.pl/kkowalska/Smith%20-%20Badania%20nad%20natura%20
i%20przyczynami%20bogactwa%20narodow.pdf, dostęp 15.09.2017.
9 G. Szulczewski, Krytyka „etyki sympatii” i „problem A. Smitha” w świetle lektury „Teorii uczuć moralnych”, „Prakseologia” 2015, t. 1, nr 157, s. 81.
10 Ibidem.
11 P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998, s. 6.
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Z kolei psychologia rozwijała się w kierunkach: „stosowanym”, jako element
innych dyscyplin naukowych (filozofii, medycyny, socjologii, biologii, fizjologii,
pedagogiki i lingwistyki) i „macierzystym” – samodzielnym. Pierwsze badania
psychologiczne, oparte na konkretnej metodzie i założeniach, przeprowadzili
W. Wundt (1879 r.) i jego uczeń G. Hall (1883 r.), którzy założyli laboratorium
psychologiczne. Spójne zaś teorie dotyczące psychologii jako nauki przedstawił
W. James – autor pierwszego podręcznika z psychologii (Zasady psychologii,
1890 r.). Początkowo przedmiotem badań psychologii były stany emocjonalne
człowieka i procesy psychiczne. Dzięki rozważaniom J. Watsona, O. Kulpe’a,
M. Wertheimera, W. Kohlera, K. Koffki i K. Lewina (od lat 20. XX w.) zmieniono obszar badawczy na zachowania i procesy psychiczne, a metodę introspekcji zastąpiono eksperymentem. Od lat 70. XX w. psychologia rozwinęła się
jako samodzielna nauka, ale nie jako jedna szkoła. Dlatego też w literaturze
przedmiotu mówi się o naukach psychologicznych, które badają w różnych
aspektach ludzkie działanie motywów racjonalnych i irracjonalnych. Do najważniejszych należą: psychologia klasyczna, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia behawioralna, psychologia humanistyczna, poznawcza lub
podejście: dyrektywne i niedyrektywne, neuronaukowe, genetyczne, społeczne,
kulturowe i poznawcze.
Wykorzystanie dorobku naukowego psychologii na gruncie ekonomii pozwoliło rozwinąć się psychologii ekonomicznej12, ekonomii behawioralnej13 i eksperymentalnej14. Pierwszą subdyscyplinę „tworzą psychologowie zainteresowani
ekonomią, a drugą ekonomiści zainteresowani psychologią”15, trzecią ekonomiści szukający innych rozwiązań i metod badawczych, które pozwoliłyby analizować zjawiska ekonomiczne. Przy czym psychologia ekonomiczna skupia się
na procesach psychicznych, ekonomia behawioralna bada przyczyny i skutki
ludzkiego działania, a ekonomia eksperymentalna bada zachowania podmiotów w warunkach eksperymentu laboratoryjnego i naturalnego16.
Rozwój aspektu psychologicznego w ekonomii został nagrodzony pięciokrotnie nagrodami Nobla, które dotyczyły psychologicznych podstaw ekonomii (H. Simon, 1978 r.), makroekonomii behawioralnej (G. Akerlof, 2001 r.),
T. Zaleśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
N. Berg, Behavioral Economics, w: 21st Century Economics, red. R.C. Free, Vol. 2, Sage
Publications, Los Angeles 2010; K. Orlik, Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśnić zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej, CeDeWu, Warszawa 2017.
14 Ekonomia eksperymentalna, red. M. Krawczyk, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
15 T. Zaleśkiewicz, op.cit. s. 36.
16 Ibidem.
12

13
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psychologii ekonomicznej (D. Kahneman, 2002 r.), ekonomii eksperymentalnej
(V. Smith, 2002 r.), ekonomii behawioralnej (R. Thaler, 2017 r.).
W Polsce również ten kierunek rozwoju ekonomii cieszy się coraz większą
popularnością, czego dowodem jest wzrost liczby laboratoriów ekonomicznych, publikacji, badań czy rozwój Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, które od 2011 r. wydaje również czasopismo „Psychologia
Ekonomiczna”17.

33.3. „Granice mego języka oznaczają granice mego świata”18
Spójną i nadal aktualną teorię języka przedstawił L. Wittgenstein w Traktacie logiczno-filozoficznym, z którego cytat wykorzystano w tytule podrozdziału.
Dzięki jego rozważaniom, później też badaniom logików, filozofów nauki i rewolucji kognitywnej, analiza semiotyczna stała się istotnym wskaźnikiem oceny
rozwoju dyscyplin naukowych19.
Zakładając bowiem, że język służy do opisu świata i jest izomorficzny w stosunku do struktury świata fizycznego, można przyjąć, że opisuje on rzeczywistość i determinuje jej charakter widzenia20. Sposób opisu i patrzenia na dany
problem warunkuje zaś jego ocenę.
Zazwyczaj poprawność językową nauki analizuje się poprzez reguły syntaktyczne, semantyczne i pragmatyczne, opierając się na określonych dyrektywach i konwencjach językowych. Zakłada się, że w naukach społecznych
język naukowy jest wieloznaczny, gdyż jest „zanurzony” w języku potocznym.
Wynika to głównie z użytych synonimów i homonimów, metafor, ekwiwokacji
i amfibologii, które warunkują niejednoznaczność. Dodatkowym problemem
są pojęcia abstrakcyjne i ogólne, bez treści pełnej lub charakterystycznej, nieostre zakresowo, błędnie zdefiniowane, w niewłaściwej supozycji językowej,
roli znaczeniowej (chodzi o zwroty czasownikowe i ich znaczenie potencjalne
lub aktualne)21.
http://www.aspe.info.pl/czasopismo-psychologia-ekonomiczna, dostęp 20.05.2017.
L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 64.
19 Więcej w: R. Wojciechowska, E. Kucharska-Stasiak, E. Bukalska-Wrońska, Psychologia
na usługach ekonomii. Analiza krytyczna związku ekonomii i psychologii, Texter, Warszawa
2017.
20 A. Chmielewski, Filozofia Poppera. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 59.
21 R. Wojciechowska, E. Kucharska-Stasiak, E. Bukalska-Wrońska, op.cit.
17
18
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Problematyczne jest również stosowanie metafor i wykorzystanie modeli do
czynności naukowych. Metafory służą do obrazowego przedstawiania problemów, często więc polega to na rozszerzeniu znaczenia użytych wyrażeń „w kierunku od konkretu do abstraktu – dziedziny konkretne służą do zobrazowania
trudniejszych do uchwycenia dziedzin abstrakcyjnych”22. W tym wypadku wyróżnia się metaforę martwą i żywą. Pierwsza jednoznacznie wskazuje na sposób
interpretacji23, druga „niepokoi swoją pozorną absurdalnością”24, gdyż zaskakuje interpretacją przedstawionego obrazu. Dlatego też może prowadzić do
różnych interpretacji lub dosłownego jej rozumienia niezgodnego z założoną
propozycją jej twórcy.
Z kolei modele, które stanowią podstawowe narzędzie badawcze, z założenia stanowią idealny opis rzeczywistości. Dlatego też mogą być zbyt ogólnie
odebrane lub prowadzić do błędu wieloznaczności, hipostazowania czy nadmiernej prostoty.
W końcu, nie można zapomnieć o wypowiedziach normatywnych, które
zawierają wartościowanie i wypowiedzi modalne. Mimo że zakłada się, iż język
naukowy powinien być obiektywny, to nie brakuje takich praw i koncepcji, które
stanowią ocenę, zalecenie lub wyrażają subiektywne stanowisko ich twórcy25.
Język ekonomii, mimo że dotyczy konkretnych gospodarek, rynków lub
zjawisk, opiera się na pojęciach abstrakcyjnych, które nie mają desygnatów.
Jest wieloznaczny z natury, obciążony wartościowaniem, modelami (często
„modelami-karykaturami”26) i metaforami naukowymi.
Związek z innymi naukami widać w zasobie słownika czynnego i biernego języka ekonomii. Obok nowych pojęć, takich jak: np. kryptowaluta, kryptownuczek, brexit, euroland, frankowicze, helicopter money, polisolokaty czy
biedaprzedsiębiorcy pojawiły się pojęcia zapożyczone z innych dyscyplin,
np.: człowiek kreatywny, człowiek społeczny, ekonomia tożsamości, strategie
cenowe, piękno, szczęście czy preferencje.

22 A. Gicala, Ekonomiści to też poeci. Metafory w języku ekonomii, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomicznej” w Bochni 2006, nr 4, s. 7.
23 Pojęcie wprowadzone przez M. Blacka w: Models and Metaphors, w: Metaphor and
Thought, red. A. Ortony, Cornell University Press, Ithaca 1962, s. 236.
24 W. Werner, Wokół metafory wojny, ProLibris, „Lubelskie Pismo Literackie Kultura”
2004, nr 1 (6), s. 69–70. http://www.staff.amu.edu.pl/~werner/17.pdf, dostęp 5.10.2017.
25 Ibidem.
26 Modele-karykatury to modele pozbawione treści, sformalizowane, często nieczytelne.
R. Sugden, Credible Worlds: The Status of Theoretical Models in Economics, “Journal of Economic Methodology” 2000, Vol. 7, No. 1, s. 1–31.
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Z kolei język psychologii, w jego naukowym kontekście, również boryka się
z problemem wieloznaczności, ale od języka ekonomii różni go skala zapożyczeń
pojęciowych oraz zakres stosowania reguł językowych. W tym obszarze psychologia jest wyjątkowa. Zanim bowiem zbudowała swoją odrębność i tożsamość,
była częścią wielu dyscyplin naukowych, co znacząco wpłynęło na język i pojęcia, które wykorzystywała. Rozwijała się na gruncie filozofii, medycyny i ekonomii. Szukając precyzji, wykorzystała też wiele pojęć z obszaru informatyki
i matematyki. Dopiero wyodrębnienie się i usamodzielnienie spowodowało, że
zmieniła swój język, zaskakując specyfiką. Psycholodzy często bowiem używają
pojęć, które mają określone znaczenie teoriopoznawcze i są niezrozumiałe bez
znajomości opisywanego problemu, np. syndrom sztokholmski, efekt podłogi
i efekt sufitu, efekt zblednięcia. W konsekwencji ogranicza to możliwość prostej interpretacji, ale też zapobiega wieloznaczności.
Co więcej, jak wykazały badania przeprowadzone przez J. Benjafielda27,
psychologia jest dziedziną, która używa stosunkowo najmniej zapożyczeń
pojęciowych, około 65 proc. (w innych dziedzinach wskaźnik ten waha się
od 85 do 95 proc.). Tworzy zaś pojęcia nowe, które inni zapożyczają, wykorzystując częściej metafory martwe niż żywe, nie zmieniając znaczeń pierwotnych
opisywanego pojęcia28.
Porównując język ekonomii i psychologii można zauważyć, że każda z dyscyplin ma problem z wieloznacznością i osobliwością naukową. Jednak sposób
tworzenia pojęć i nacisk na precyzję stawia psychologię w dużo lepszym świetle
niż ekonomię. Wynika to głównie z tego, że ekonomia rozwinęła się w dwóch
kierunkach: formalnym i eklektycznym. Dlatego jej język jest albo sformalizowany i często przez to niezrozumiały i sztuczny, albo bogaty w zapożyczenia,
metafory, które również ograniczają komunikację. Psychologia stworzyła i rozwinęła własne pojęcia, przez co zminimalizowała problem wieloznaczności,
ale również ograniczyła możliwość zrozumienia jej teorii.

27 J. Benjafield porównał 1200 słów używanych najczęściej pojęć w różnych dziedzinach naukowych pod kątem zapożyczeń z innych dyscyplin, ich częstotliwości i pierwszego użycia. Badanie było oparte na zasobie słów podanych w Oxford English Dictionary.
J. Benjafield, Patterns of Similarity and Difference between the Vocabularies of Psychology
and other Subjects, “History of Psychology” 2014, Vol. 17, No. 1, s. 19–35, za: http://badania.net/slownictwo-psychologow/, dostęp 20.10.2017.
28 Ibidem.
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33.4. „Między matematyką a poezją”29
Wskazanie cech naukowych ekonomii i psychologii jest bardzo trudne.
Każda z nich szuka prawdy (wyrażonej przez pewność i precyzję, prostotę
i dużą zawartość informacyjną), ale w inny sposób i w innym obszarze, choć
kieruje się tym samym motywem: chęcią zaspokojenia „pragnienia wiedzy”30.
Jakość wiedzy naukowej ocenia się poprzez intersubiektywną sprawdzalność, krytyczność, metodyczność i spójność. Tak, by możliwe było wykazanie
jej racjonalności i rzetelności (opierając się na mocnej i słabej racjonalności).
Takie możliwości daje stosowanie reguł metodologicznych i oparcie się na standardach logicznych. Jednak większość nauk, szczególnie nauki społeczne, nie
jest w stanie sprostać tym wymaganiom.
Historia myśli ekonomicznej pokazuje, że wraz z budową fundamentów
ekonomii jako nauki pojawiły się problemy dotyczące metody badawczej.
Rozwój w kierunku formalnym i eklektycznym spowodował, że ekonomiści
korzystali zarówno z indukcji lub dedukcji, weryfikacji lub falsyfikacji, metody
opisowej lub statystycznej, opisywali schematycznie proces badawczy lub stronili od wszelkich reguł metodologicznych. Współcześnie ekonomia opiera się
na umiarkowanym pluralizmie metodologicznym, który pozwala uszanować
wiele podejść w procesie badawczym, co nie oznacza, że brakuje mu konkretnych reguł metodologicznych. Interesujące w tej kwestii są trzy propozycje:
program Integralnego Pluralizmu Metodologicznego, podejście polimetodologiczne oraz model psychologiczno-metodologiczny, dotyczący schematu
tworzenia wiedzy naukowej ekonomii. Pierwsza koncepcja opiera się na teorii integralnej31 i modelu AQAL (all quadrants, all levels – wszystkie ćwiartki,
wszystkie poziomy), które wprowadził do nauki K. Wilber. Proponuje on stworzenie Integralnego Systemu Operacyjnego (ISO, jest to tzw. mapa integralna),
który „daje gwarancje, że wykorzystamy wszystkie dostępne zasoby w każdej
sytuacji, zwiększając tym samym szanse powodzenia32 dzięki uwzględnieniu
pięciu czynników, określanych „kwadratami, poziomami, liniami, stanami
A. Glapiński, Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, wyd. I, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
30 M. Schlick, Nowa filozofia doświadczenia, http://sady.up.krakow.pl/filnauk.schlick.
nowafilozdosw.htm, dostęp 21.06.2017.
31 Teoria integralna opiera się na założeniu, że badana rzeczywistość zawiera tzw. holony,
które pogrupowane tworzą holarchie, czyli podstawowe elementy świata.
32 K. Wilber, Wprowadzenie do teorii i praktyki integralnej, http://www.wilber.pl/wiedza/
podejscie-integralne/integralny-system-operacyjny, dostęp 25.10.2017.
29
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i typami”33. Zaleca się wówczas, by analizować badane zjawisko przy użyciu aż
ośmiu grup metod badawczych, które różnią się między sobą, ale dzięki temu
pozwalają całościowo badać problem34.
Podobne podejście jest w koncepcji polimetodologicznej, która również
promuje różne spojrzenia na badane zjawisko. Zakłada się w niej, że wielość
metod pozwala „uchwycić, wyjaśnić czy ułatwić zrozumienie subtelności ludzkiego doświadczenia i zjawisk w jego wielorakich wymiarach”35. W tym celu
zaleca się holistyczne podejście do badań, określane też strategią triangulacji,
czyli połączenia różnych metod: podstawowych, dodatkowych, teoretycznych
i empirycznych, różnych też perspektyw i założeń w jednym procesie badawczym. W ramach tej strategii wyróżnia się: triangulację źródeł, metod, teorii
i badaczy, łączące różne aspekty badawcze.
Oba podejścia – Integralnego Pluralizmu Metodologicznego i polimetodologiczne są właściwe dla nauk interdyscyplinarnych. Wydają się więc odpowiednie
zarówno dla ekonomii, jak i psychologii. Dopiero jednak model psychologiczno-metodologiczny pozwala połączyć dwa różne aspekty badawcze: „kontekst
odkrycia” i „kontekst uzasadnienia”. Zakłada się w nim, że wiedza ekonomiczna powinna wychodzić z teoretycznego uzasadnienia badanej problematyki. Następnie proponuje się przeprowadzenie badań opartych na trzech
głównych fazach: koncepcyjnej, zasadniczej i końcowej. W pierwszej określa
się założenia metodologiczne (czyli sformułowanie celu, problemu i hipotezy
badawczej dla badań podstawowych i dodatkowych oraz metod sprawdzania słuszności hipotezy i procesu wnioskowania), w drugiej przeprowadza się
zaplanowane badania, których wyniki pozwalają na przeprowadzenie w ostatnim kroku rozumowania pośredniego (wnioskowania).

33.5. Podsumowanie
Ekonomia i psychologia w wyniku współpracy zwiększyły swoje możliwości poznawcze, wzrosła ich użyteczność, a jakość wiedzy naukowej zyskała
intersubiektywną sprawdzalność i zawartość informacyjną.
Ibidem.
M. Kielar, A. Gop, Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 25.
35 W. Furmanek, Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2016, nr 4(18), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
2016, s. 27.
33
34

512

Renata Wojciechowska

Ekonomia dzięki psychologii rozszerzyła obszar badawczy i zmieniła sposób
wyjaśniania zjawisk społeczno-gospodarczych. Psychologia również pozyskała
nowy przedmiot badań, ale też znalazła zastosowanie dla specyficznych czynności naukowych. Dzięki kooperacji obu nauk rozwinęła się ich interdyscyplinarność, zarówno wtedy, gdy stosowano jedną metodę badawczą, jak i różne
metody badawcze, kiedy tworzono wspólny obszar badawczy, jak również, gdy
jedna dyscyplina była badana z punktu widzenia drugiej36.
Powstają jednak liczne zagrożenia związane z utratą tożsamości naukowej
i nadmiernego rozmycia pojęciowego. Scalanie różnych dyscyplin i tworzenie
nauk „z pogranicza” rodzi bowiem wiele problemów wynikających z różnic metodologicznych i językowych, które mogą prowadzić do niespójności. Pojawia się
wówczas wątpliwość, czy warto scalać dwie różne bryły, które krążą koło siebie
oraz czy ich połączenie daje większe możliwości, czy też ogranicza „ich swobodę”.
Z pewnością ekonomia potrzebuje psychologii. Stanowi bowiem „próbę
zrozumienia tego, co dotychczas umyka poznaniu”37, szczególnie w kontekście zjawisk społeczno-ekonomicznych. Dodatkowo rozszerza możliwości
badawcze, np. przez wykorzystanie eksperymentu ekonomicznego (laboratoryjnego i naturalnego), co podważyło również sens „problemu nieoznaczoności
w naukach społecznych”38. Były to najważniejsze „impulsy”, które skierowały
ekonomię „w ramiona” psychologii. Również psychologia, szczególnie psychologia poznawcza i stosowana, potrzebuje ekonomii, bo dzięki niej rozwija własny aparat poznawczy. Jest to bowiem specyficzna dziedzina naukowa, którą
– wykorzystując metaforę A. i E. Reber – można określić jako „amebę, raczej
nieukształtowaną, ale w dużym stopniu dającą się wyodrębnić jako samodzielny byt o właściwym sobie sposobie aktywności, dzięki wysuwaniu »nibynóżek« w kierunku nowych technik, nowych obszarów problemowych, modeli
teoretycznych czy nawet innych samodzielnych dziedzin nauki – wchłania je
i powoli, niezdarnie przybiera coraz to inny kształt”39.
Szukając zaś odpowiedzi na pytania „nauki ekonomiczne – quo vadis?”40
można potwierdzić, za S. Flejterskim, że ekonomia podąża w kierunku psychologii i socjologii, a nawet socjopsychologii lub psychologii społecznej.
Ibidem.
A. Reber, E. Reber, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2005.
38 Oznacza to brak możliwości właściwej interpretacji wyników eksperymentu, sytuacji
kontrolowanej, gdyż podmioty uczestniczące w badaniu zmieniały zachowanie pod wpływem faktu, że są obserwowane. Ekonomia eksperymentalna, op.cit., s. 10.
39 A. Reber, E. Reber, op.cit., s. 619.
40 http://www.pte.pl/kongres/referaty/Flejterski%20Stanisław/Flejterski%20Stanisław%20-%20EKONOMIA%20,%20FINANSE%20I%20ZARZĄDZANIE%20W%20
36
37
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Glapiński A., Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, wyd. I, Oficyna
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34. A
 ktualny stan globalnego ekosystemu
start-upowego i perspektywy jego rozwoju
– wybrane zagadnienia

Impossible is nothing.
Muhammad Ali

34.1. Wprowadzenie
Świat współczesnych przedsiębiorstw jest niezwykle różnorodny. Obok
wielkich międzynarodowych instytucji finansowych – jak Citibank lub HSBC,
ogromnych globalnych konglomeratów produkcyjnych – jak General Electric
lub Siemens, funkcjonują małe przedsiębiorstwa rodzinne. Obok wielkich
start-upów technologicznych znanych praktycznie w każdym zakątku globu
– jak Uber czy Airbnb, funkcjonują małe sklepiki osiedlowe. Ta różnorodność
świata przedsiębiorstw powoduje, że próby uogólnień i generalizacji czynione
na polu teorii napotykają znaczne kłopoty1.
W świecie przedsiębiorstw przywiązuje się obecnie coraz większą wagę do
tego, aby rozumieć zbiorowość start-upów, które definiuje się jako dynamicznie
rozwijające się firmy, tworzone w start-upowych ekosystemach funkcjonujących
w różnych częściach świata, w wielu krajach na każdym z kontynentów; które
ukierunkowane są na dynamiczny wzrost i skalowalność, budowane z myślą

1 M. Wojtysiak-Kotlarski, Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; por. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
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o szybkim generowaniu wartości firmy; których modele biznesowe znajdują
zastosowanie dla nowych technologii.
W przedmiotowym tekście podjęto próbę omówienia istoty globalnego ekosystemu start-upowego jako całościowego kontekstu, w ramach którego powstają
i rozwijają się start-upy. W pierwszej części tekstu zaprezentowano, w jaki sposób
rozumie się na gruncie dostępnej literatury globalny ekosystem start-upowy. Po
zaprezentowaniu podejścia definicyjnego do tego pojęcia w drugiej części tekstu
przedstawiono wybrane aktualne trendy, dostrzegane przez ekspertów w ramach
globalnego ekosystemu start-upowego. Trzecia część tekstu prezentuje kilka
zagadnień, które będą istotnie kształtowały globalny ekosystem w przyszłości.

34.2. Globalny ekosystem start-upowy – aspekty definicyjne
Globalny ekosystem start-upowy można zdefiniować jako sieć powiązanych ze sobą ekosystemów start-upowych (inaczej mówiąc klastrów start-upowych), które funkcjonują w wielu regionach (lub miastach) na każdym
kontynencie świata. W każdym ekosystemie start-upowym – z kolei – funkcjonują instytucje otoczenia biznesu, które wspierają rozwój przedsiębiorczości
i powstawanie innowacyjnych firm, w tym w szczególności – start-upów. Aby
rozumieć istotę globalnego ekosystemu start-upowego należy również możliwie jak najprecyzyjniej zdefiniować pojęcie start-upu, co zostanie zrobione
w dalszej części artykułu.
Ekosystemów start-upowych funkcjonuje na świecie bardzo wiele – od największego z nich, Doliny Krzemowej w Kalifornii, która wyznacza również
standardy i najlepsze praktyki i która stanowi kluczowy punkt odniesienia,
po ekosystemy średniej wielkości – do takich należą m.in. Berlin lub indyjskie
Bangalore, aż po ekosystemy wschodzące (tzw. runner-up/emerging), do których można zaliczyć np. Santiago lub Warszawę.
Tabela 1. 20 najważniejszych ekosystemów start-upowych świata
Lp.

Nazwa

Lp.

1

Dolina Krzemowa

6

Tel Awiw

11

Paryż

16

Toronto

2

Nowy Jork

7

Berlin

12

Singapur

17

Sydney

3

Londyn

8

Szanghaj

13

Austin

18

Chicago

4

Pekin

9

Los Angeles

14

Sztokholm

19

Amsterdam

5

Boston

Seattle

15

Vancouver

20

Bangalore

10

Nazwa

Lp.

Nazwa

Lp.

Nazwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie 2017 Global Star-tup Ecosystem Report, s. 29.

Wśród 20 najważniejszych ekosystemów start-upowych – według danych
za rok 2017 – dziewięć mieściło się w Ameryce Północnej, sześć w Europie
i pięć w Azji (w rankingu za rok 2015 w czołówce było po sześć ekosystemów
z Ameryki Północnej i z Europy)2. Warto zauważyć ponadto, że na przestrzeni
tych dwóch lat pojawiły się w czołowej dwudziestce dwa nowe ekosystemy,
tj. azjatycki Szanghaj oraz europejski Sztokholm; o trzy pozycje w zestawieniu
awansowały w tym okresie Londyn i Vancouver, a o dwie – Berlin3. Generalnie,
oddziaływanie Doliny Krzemowej na światową scenę start-upową pozostaje zdecydowanie największe (choć według niektórych danych maleje, o czym nieco
dalej), przy czym – równocześnie – rośnie znaczenie niektórych ekosystemów
europejskich i azjatyckich. Do ekosystemów o największym znaczeniu starają
się dołączyć ambitne ekosystemy rozwijające się. Zestawiono je w tabeli 2.
Tabela 2. Wschodzące ekosystemy start-upowe na świecie – kluczowe i pozostałe
Kluczowe
Atlanta, Delhi, Jerozolima,
Denver, Helsinki, Moskwa,
Mumbai, Sao Paulo

Pozostałe
Filadelfia, Barcelona, Bruksela, Kopenhaga, Warszawa, Dublin,
Istambuł, Lizbona, Madryd, Mediolan, Oslo, Rzym, Tallin, Teheran,
Zurych, Bangkok, Hongkong, Dżakarta, Kualalumpur, Melbourne,
Buenos Aires, Santiago de Chile, Mexico City, Waterloo

Źródło: 2017 Global Startup Ecosystem Report, s. 32; 2015 Global Startup Ecosystem Report, s. 31.

W badaniach stosuje się różne kryteria, które pozwalają budować ranking
ekosystemów start-upowych. Do najważniejszych kryteriów należą: (1) wyniki
(performance) – pytanie: w jakim stopniu dany ekosystem wspiera nowo zakładane start-upy (early stage) w osiąganiu globalnego sukcesu, (2) finansowanie
(funding) – pytanie: jaka jest dostępność oraz jakość kapitału wysokiego ryzyka
umożliwiającego rozwój start-upów, (3) rynkowy zasięg działania (market reach)
– pytanie: w jakim zakresie start-upy mają globalnych klientów i partnerów
biznesowych, (4) talent – pytanie: jaka jest dostępność doświadczonych inżynierów, informatyków lub pracowników odpowiedzialnych za wzrost biznesu
(growth hackers), (5) doświadczenie (start-up experience) – pytanie: w jakim
zakresie potencjalni pracownicy lub doradcy mają start-upowe doświadczenie4.
2
3
4

Por. 2015 Global Start-up Ecosystem Report.
2017 Global Start-up Ecosystem Report, s. 30.
Ibidem, s. 30 i nast.
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Na poszczególne ekosystemy start-upowe świata składają się zarówno start-upy, jak i różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu wspierające ich rozwój. Akcelerator start-upowy Founder Institute ze Stanów Zjednoczonych, który
m.in. gromadzi informacje na temat poszczególnych ekosystemów start-upowych, zaproponował interesujący układ ramowy do ich analizy (tzw. start-up
ecosystem canvas). W zarysie przedstawiono tę koncepcję na rysunku 1.
Rysunek 1. Kanwa ekosystemu start-upowego – przykładowe instytucje w Warszawie
Etap pomysłu

Etap uruchamiania

Etap wzrostu

Ewangeliści:
Artur
Kurasiński

Media start-upowe:
mamstartup.pl

Doradztwo prawne:
Cytowski LCC

Networking inwestorów:
Platinum Foundation

Wydarzenia
o charakterze inspiracji:
Start-up Inspiration Lab

Przestrzeń do pracy:
Creative Hub Targowa

Aniołowie biznesu:
Lewiatan Business Angels

Usługi księgowe:
Biznesspot.pl

Fundusze VC:
Protos VC

Akceleratory typu seed:
Platinum Seed

Podmioty wspierające
ekspansję:
Bain & Company

Najlepsze praktyki:
Aula Warszawa
Szkolenia i feedback:
Let’s Start-up
Formowanie zespołu:
Start-up Speed Dating
Budowa pierwszego
produktu:
Girls Code Fun

Instytucje
państwowe:
Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna
Talent:
Szkoła
Główna
Handlowa
w Warszawie

Start-up success stories: Brand 24, Showroom
Zasoby globalne – wsparcie: Founder Institute, Kickstarter, AngelList

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.fi.co

W ramach poszczególnych start-upowych ekosystemów świata powstają
i rozwijają się start-upy – szczególny rodzaj przedsiębiorstw. Największe z nich,
tzw. jednorożce, to przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przewyższającej
1 mld USD. Można szacować, że jest ich obecnie na świecie ok. 2505. Start-upy to najczęściej firmy, które w ramach swoich modeli biznesu wykorzystują
najnowocześniejsze technologie. Są to firmy ukierunkowane na szybki wzrost
5 Ze względu na fakt, że udziały/akcje start-upów nie są przedmiotem publicznego
obrotu, nie jest łatwe określenie kompletnej/dokładnej listy jednorożców. Dane o prywatnych transakcjach dotyczących start-upów pozostają niekiedy poufne.
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i skalowalność globalną, finansowane przez kapitał wysokiego ryzyka. Dążą do
szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Często są one tworzone przez
tzw. seryjnych przedsiębiorców, tj. osoby, które w swoim życiu zawodowym
z sukcesem zakładały wiele firm. Do najbardziej znanych start-upów świata
na początku 2018 r. należą m.in.: Uber, Xiaomi, Airbnb, Wework, Palantir, Pinterest czy Spotify.
W ekosystemach start-upowych powstają start-upy, które – na co warto też
zwrócić uwagę, są fundamentalnie różne od innych, nowo zakładanych małych
firm. W opinii wielu szansa na powodzenie nowo zakładanych małych firm
wynosi ok. 75 proc., co jest odwrotnością sytuacji w świecie start-upów. Tutaj,
nawet jeżeli udało się uzyskać na pomysł, zespół i plan działania wsparcie funduszu VC, prawdopodobieństwo porażki wynosi ok. 75 proc.6.

34.3. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego
– najważniejsze trendy
Opis współczesnych trendów w globalnym ekosystemie start-upowym warto
poprzedzić krótkim przedstawieniem perspektywy historycznej. Świat technologicznej przedsiębiorczości wywodzi się z Doliny Krzemowej w Stanach
Zjednoczonych. Zważywszy na wielkie znaczenie i oddziaływanie tego ekosystemu praktycznie na cały świat, przedstawiono poniżej poszczególne etapy
jego rozwoju. Historia Doliny Krzemowej ma już ponad 50 lat: ewoluowała
od ukierunkowania na przemysł obronny, poprzez komercjalizację układów
scalonych, prace nad komputerami osobistymi, rozwój Internetu, aż po „erę”
mediów społecznościowych.
Rysunek 2. Fazy rozwoju Doliny Krzemowej
Faza 1.
– lata 50. XX w.
– 1978
– ukierunkowanie
na przemysł
obronny,
np. Stanford
Research Institute

Faza 2.
– 1979–1986
– układy scalone,
np. Shockley
Semiconductor

Faza 3.
– 1987–1996
– komputery
osobiste, np. Apple

Faza 4.
– 1997–2005
– Internet,
np. Netscape,
Mosaic lub Google

Faza 5.
– od 2006 r.
– media
społecznościowe,
np. LinkedIn
lub Facebook

Źródło: opracowanie własne na podstawie 2015 Global Startup Ecosystem Report, s. 15.

S. Blank, Why the Lean Start-up Changes Everything, “Harvard Business Review”, May
2013; za: 2015 Global Start-up…, op.cit, s. 16.
6
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Dominacja Doliny Krzemowej w globalnym ekosystemie start-upowym wydaje
się wciąż niezagrożona. Obserwujemy jednak współcześnie pewne symptomy
wskazujące na spadek jej znaczenia. Choć następuje on powoli (na rzecz Azji
i Europy), to jest jednak wyraźnie dostrzegalny. Zwraca się w tym kontekście
uwagę na dwa najważniejsze kryteria: wartość rynkową start-upów powstających w ekosystemie oraz wartość wyjść z inwestycji (exit value).
Ocenia się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest rosnące wsparcie rządów dla rozwoju przedsiębiorczej gospodarki w wielu krajach europejskich i azjatyckich7. Warta podkreślenia jest również w tym kontekście
koncentracja w zakresie dominacji największych ekosystemów start-upowych
w odniesieniu do kryterium wartości wyjść z inwestycji – z badań wynika, że
10 największych ekosystemów start-upowych świata skupia ok 87 proc. wartości w zakresie wyjść z inwestycji.
Żyjemy w czasach hiperkonkurencji, co – teoretycznie rzecz ujmując
– powinno wywierać wielką presję na obniżanie marż/zysków. Dane z gospodarki światowej są jednak w tym zakresie niejednoznaczne. Mamy bowiem
do czynienia – z jednej strony – z gigantycznymi korporacjami, które osiągają
ogromne zyski, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do łącznej wartości przychodów. Najbardziej dobitnym przykładem takiej firmy jest przedsiębiorstwo Apple, które choć formalnie monopolistą nie jest, ma umiejętność
przejmowania większości zysków na rynku producentów telefonii komórkowej.
Obok ogromnych zysków wielkich quasi-monopolistów mamy jednak równocześnie do czynienia z rosnącą konkurencją na wielu rynkach. W świecie start-upów maleją bariery wejścia, maleją koszty zakładania firm, czas na założenie
biznesu staje się coraz krótszy. Dodatkowo, konsumenci mają coraz szerszy
dostęp do informacji o produktach i usługach, a także o działaniach producentów. Serwisy takie jak Google lub Kayak dają możliwość niemal doskonałego porównywania ofert.
Ważnym zjawiskiem w świecie nowoczesnych start-upów jest zjawisko,
które można by – za badaczem globalizacji, Władysławem Szymańskim – określić mianem fenomenu „pustych” firm8. Co interesujące, powstają one równocześnie w związku z tym, że maleje tradycyjnie rozumiana konsumpcja. Puste
firmy są bowiem często częścią trendu, który określamy mianem gospodarki
współdzielenia. Konsumenci są coraz częściej skłonni sprzedawać bądź
7 M. Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2016.
8 W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
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wynajmować posiadane aktywa, aby w ten sposób obniżać koszty życia lub
generować dodatkowe korzyści ekonomiczne.
Najlepsze przykłady „pustych” firm to Uber, Facebook, Alibaba lub Airbnb.
Zauważmy, że Facebook jest największą firmą mediową na świecie, która nie
wytwarza zawartości swojego serwisu. Airbnb jest największym na świecie
rynkiem, poprzez który klienci mogą wykupić usługę zakwaterowania, przy
czym nie jest on właścicielem ani jednej nieruchomości. Uber jest największą
na świecie korporacją taksówkarską, ale nie posiada na własność żadnych
pojazdów; z kolei Alibaba jest jednym z największych na świecie detalistów,
przy czym nie posiada na stanie żadnych zapasów9. Puste firmy są często platformami łączącymi współczesnych konsumentów i producentów.
W globalnym ekosystemie start-upowym dochodzi do przekształcenia
przedsiębiorstw „ery przemysłowej” w przedsiębiorstwa „ery informacji”.
Przedsiębiorstwa tradycyjne na skutek postępu technologicznego są zmuszone
modyfikować swoje strategie i redefiniować modele biznesowe. W tabeli 3
zestawiono przypadki upgrade’u z produktów/modeli biznesowych „ery przemysłowej” do „ery innowacji”.
Tabela 3. Od „ery przemysłowej” do „ery informacji” – przykłady
Dziś

Branża

Kodak

Kiedyś

Instagram

fotografia

taksówki

Kiedyś

Uber, Lyft

Dziś

transport

Branża

Borders
Books

Amazon

książki

Resume & Recruiters

LinkedIn

zasoby ludzkie

Tower
Records

Apple,
Spotify

muzyka

gazety

media
społecznościowe

konsumowanie
informacji

Sieci
hotelowe

Airbnb

podróże

sieci handlowe

e-commerce

zakupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie 2015 Global Startup Ecosystem Report, s. 12.

Rozwój start-upów w ramach globalnego ekosystemu nie byłby możliwy
bez istotnego postępu w zakresie metodyki i narzędzi, które porządkują oraz
ukierunkowują proces powstawania i wzrostu młodych technologicznych
firm. Wiedza na temat świata start-upów jest bardzo bliska praktyce biznesu;
można powiedzieć, że funkcjonuje jak „praktyczna teoria”. Kanwa modelu biznesowego, nawigator modelu biznesowego czy metodyka lean start-up znane

9

2015 Global Startup…, op.cit., s. 11.
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są wszystkim szanującym się przedsiębiorcom10. Kształtuje się nowa dyscyplina
wiedzy o przedsiębiorczości w start-upach. Znaczące zasługi dla popularyzacji start-upowego podejścia do biznesu ma Uniwersytet Stanford, najbardziej
ukierunkowana na przedsiębiorczość szkoła wyższa na świecie.
W poszczególnych ekosystemach start-upowych świata obserwujemy typowe
sektory, w które współcześnie inwestują start-upy11. Działalność największych
korporacyjnych funduszy VC, takich jak Google Ventures lub Intel Capital,
również odzwierciedla najbardziej interesujące branże. Portfele inwestycyjne
takich podmiotów mogą być dla innych pewną wskazówką, w co warto inwestować. Warto przyglądać się, w jakie działalności angażują się te podmioty.
Wiele obecnie mówi się o takich trendach, jak: sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI), rzeczywistość rozszerzona (augmented reality, AR), ekonomia współdzielenia/współpracy (sharing/collaborative economy), internet
rzeczy (Internet of Things), rzeczywistość wirtualna (virtual reality, VR), samouczenie się maszyn (machine learning, ML).
W dalszym ciągu wiele projektów realizowanych jest w ramach mediów
społecznościowych, które w niesamowity sposób zmieniły świat na przestrzeni
ostatnich 10 lat. Do nowych zagadnień należą również tematy związane z szeroko rozumianymi eko innowacjami (np. dotyczące inteligentnych miast), nie
spada znaczenie projektów kreatywnych, w tym ukierunkowanych np. na nowoczesne projektowanie (design).
Interesujące, że logiką funkcjonowania wielu start-upów jest dążenie do
globalnego monopolu. Taką sugestię strategiczną wyraźnie formułuje w odniesieniu do start-upów np. Peter Thiel, znany serial entrepreneur, a także anioł
biznesu, który m.in. był współzałożycielem PayPal (członek tzw. PayPal mafia)
oraz inwestorem w Facebooku na wczesnym etapie rozwoju tej firmy12. Uważa
on, że profesjonalni inwestorzy na rynku kapitału wysokiego ryzyka powinni
interesować się przede wszystkim start-upami mającymi duże szanse na stworzenie rynku, na którym będą monopolistami. Rynki o wysokim natężeniu konkurencji nie są interesujące jako obszary poszukiwania atrakcyjnych inwestycji
10 A. Osterwalder, I. Pinquer, Business Model Generation, Jon Wiley & Sons, Hoboken
2011; O. Gassman, K. Frankenberger, M. Csik, The Business Model Navigator, Pearson Education Limited, Harlow 2014; J. Bessant, J. Tidd, Innovation and Entrepreneurship, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Chichester 2011; J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon, Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
11 W tym tekście przyjęto uproszczone podejście, jako że używa się wymiennie określeń: przemysł, branża, sektor lub rynek. Podobnie używa się wymiennie określenia firma
i przedsiębiorstwo.
12 P. Thiel, Zero to one. Notatki o start-upach, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
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ze względu na fakt, że konkurencja powoduje najczęściej ogromną presję
na zmniejszanie zysków.

34.4. Perspektywy rozwoju globalnego ekosystemu
start-upowego
Przyszłość globalnego ekosystemu start-upowego kształtuje się interesująco. Ze względu na ramy tego opracowania, w tej części tekstu przedstawione
zostanie jedynie kilka roboczych hipotez odnoszących się do tego, jakie trendy
w globalnym ekosystemie start-upowym będą istotne w najbliższej przyszłości.
Na rysunku 3 zasygnalizowano też większą liczbę trendów, które – zdaniem
autora artykułu – będą coraz ważniejszym punktem odniesienia.
Po pierwsze, coraz większego znaczenia nabierać będzie funkcjonowanie rynku kapitału wysokiego ryzyka ponad granicami państw. W świecie
start-upów coraz częściej widzimy, że stajemy się „globalną wioską”. Przedsiębiorcy, anioły biznesu oraz akcelerator start-upowy zaangażowani w rozwój jednego projektu mogą być z różnych kontynentów, a mimo znacznych
odległości w sensie geograficznym, decydują się na współpracę. Elon Musk
jest przedsiębiorcą urodzonym w Republice Południowej Afryki. Wychował się
na południu Afryki, kilka lat młodości spędził w Kanadzie, a zasadniczą część
życia zawodowego – w Dolinie Krzemowej. Jest on w dużej mierze obieżyświatem, przedsiębiorcą otwartym na ludzi i możliwości, które związane są z różnymi miejscami na ziemi13.
Nowocześni przedsiębiorcy traktują cały glob jako przestrzeń do konkurowania. Biznesy technologiczne często mogą być skalowalne globalnie. Ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów całego świata. Facebook ma dziś już
ponad 2 mld użytkowników. Mark Zuckerberg staje się władcą największego
imperium, w pewnym sensie „kontroluje” życie ogromnej części ludzkości; myśli
o przyszłości świata, wydał nawet swój manifest polityczny, w którym z troską
o losy kolejnych pokoleń omawia system wartości oraz misję firmy. Jest znamienne, że tego rodzaju myślenie odnoszące się do globalnego wymiaru działalności start-upowej jest powszechne w różnego rodzaju wystąpieniach medialnych.
W konsekwencji procesów globalizacyjnych, które nie omijają również światowego ekosystemu start-upowego, będziemy mieli do czynienia z sukcesami
A. Vance, Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX, Wydawnictwo Znak
Horyzont, Kraków 2017. Por. W. Isaacson, Steve Jobs, Wydawnictwo Insignis, Kraków 2011.
13
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start-upów z tych miejsc na Ziemi, które są odległe od najważniejszych przedsiębiorczych ekosystemów. Amerykańsko-turecka wykładowczyni w New York
University – Elmira Bayrasli – uważa, że jest równie prawdopodobne, iż kolejny
słynny przedsiębiorca pokroju Steve’a Jobsa będzie pochodził z Lagos, Acapulco, Lahore czy też z Mumbaju, jak i z Doliny Krzemowej14.
Po drugie, coraz więcej start-upów to w praktyce projekty ukierunkowane
na społeczne oddziaływanie i czynienie dobra. Jak wiemy, od wielu lat trwa
dyskusja dotycząca tego, jakie zobowiązania wobec społeczeństw mają przedsiębiorstwa. Mimo że spojrzenie klasyczne przyjmuje, iż wyłącznym celem
firmy jest maksymalizacja zysku, realia biznesowe są często inne. Przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie oczekiwań różnych grup interesariuszy i starają
się w mądry sposób wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw15.
Przedsiębiorcy zdają się coraz częściej utożsamiać z poglądem, że – w związku
z tym, iż osiągnęli biznesowy sukces – powinni w jakimś sensie odwdzięczyć
się społeczeństwu (giving back to society), któremu zawdzięczają – w szerokim
rozumieniu tych słów – nie tylko swoje wykształcenie oraz wychowanie, ale
także pozytywny odbiór produktów lub świadczonych usług.
Po trzecie, niezwykle ważnym trendem w globalnym ekosystemie start-upowym pozostanie w przyszłości dążenie do przewidywania i współkształtowania przyszłości. Najsłynniejsi przedsiębiorcy starają się być na bieżąco
z rozwojem technologii. Elon Musk jeszcze jako chłopiec zachowywał się,
można powiedzieć, nieco niezwyczajnie, ponieważ godzinami przesiadywał
w księgarni, pochłaniając dziesiątki książek16. Fascynowała go wiedza o świecie, poznawanie natury.
Źródła popularnonaukowe w interesujący sposób pozwalają śledzić rozwój
technologii. Brytyjski tygodnik “The Economist” publikuje co kwartał interesujące opracowanie zatytułowane Technology Quarterly. Zachwyca dynamika
postępu technologicznego w skali świata. Okazuje się bowiem, że na przestrzeni
kilku lat rozwiązania, które wydawały się możliwe do zastosowania jedynie
w nierzeczywistym świecie książek science-fiction, stają się rzeczywistością17.
14 E. Bayrasli, From the Other Side of the World. Extraordinary Entrepreneurs, Unlikely
Places, Public Affairs, New York, 2015.
15 Naturalnie, byłoby utopią podejście, zgodnie z którym firmy przyjmowałyby, że zaspokojenie w pełni oczekiwań wszystkich grup interesariuszy będzie możliwe. Pamiętać należy,
iż natura gospodarowania polega na tym, że staramy się – zarówno konsumenci jak i producenci – w racjonalny sposób działać wobec ograniczoności zasobów.
16 A. Vance, op.cit.
17 Zob. na przykład poszczególne numery magazynu “The Forecast. A View Beyond the
Horizon”.
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Kiedyś niewyobrażalne było budowanie pływających miast, współcześnie
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich realizowane są pierwsze projekty tego
rodzaju, np. Sea Horse. Dawniej nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić niewielkich pojazdów latających, współcześnie producent dronów – firma DJI – jest
jednym z 20 najwartościowszych start-upów świata. Kiedyś nie byliśmy sobie
w stanie wyobrazić, że warzywa będą uprawniane w miastach, w wieżowcach
przypominających nowoczesne biura, obecnie rozwija się dynamicznie koncepcja pionowego rolnictwa (vertical farming).
Po czwarte – jako potencjalnie niezwykle rozwojowy obszaru aktywności
gospodarczej niektórzy postrzegają prace związane z budową interfejsu do ludzkiego mózgu. W 2017 r. Elon Musk założył firmę Neuralink, która właśnie taki
cel przed sobą postawiła. Zdaniem Muska, ludzkość musi być przygotowana
w przyszłości na poradzenie sobie ze sztuczną inteligencją, w tym w szczególności z zagrożeniami, które wynikają z pewnych jej zastosowań18. Tak więc,
dzięki owemu interfejsowi, będzie możliwe wspomaganie mózgu człowieka
technologiami komputerowymi. Musk wprost komunikuje, że aby móc rywalizować ze sztuczną inteligencją, ludzie muszą się stać w przyszłości cyborgami.
Wydaje się, że mówienie obecnie o internecie mózgu (internet of the brain)
jest awangardowe. Co dziś wydaje się jednak niewiarygodne, jutro może być
rzeczywistością.
Rysunek 3. Najważniejsze trendy w najbliższej przyszłości w globalnym ekosystemie
start-upowym – próba podsumowania

Kluczowe
trendy
w globalnym
ekosystemie
start-upowym
w najbliższej
przyszłości

1. Umiędzynarodowienie
– start-upowe biznesy
ponad granicami

2. Społeczna
przedsiębiorczość
i czynienie dobra

3. Technologia
blockchain
i jej zastosowania

4. Nanotechnologia

5. Postęp w medycynie –
sztuczne organy, tele
medycyna

6. Biotechnologia
i innowacje w rolnictwie

7. Nowoczesne
rozwiązania
w zakresie edukacji

8. Futurologia
i prognozy
technologiczne

9. Inteligentne miasta

10. Ekoinnowacje

11. Przemysły kreatywne,
w tym design

12. Transhumanizm,
internet mózgu

Źródło: opracowanie własne.

Elon Musk nie zgadza się w tej kwestii z Markiem Zuckerbergiem. Ten drugi zdaje się
postrzegać zastosowania sztucznej inteligencji bardziej w kategoriach szansy dla ludzkości.
18
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34.5. Podsumowanie
Analiza globalnego ekosystemu start-upowego daje badaczom możliwość
poznawania niezwykłego, „zwariowanego” świata przedsiębiorstw „innych
niż wszystkie”.
Twórcy start-upów mają ambicje zmieniania rzeczywistości, w której żyjemy.
Nie ma w świecie start-upów projektu, który nie byłby do zrealizowania. Śmiałe
wizje najsłynniejszych przedsiębiorców obejmują nawet kolonizację Marsa lub
czerpanie zasobów naturalnych z asteroidów. Wiele ze start-upów staje się największymi globalnymi przedsiębiorstwami, które – de facto – świadczą o potędze ekonomicznej państw.
Globalny ekosystem start-upowy obejmuje coraz więcej regionów na świecie. Nawet w państwach, które nie są powszechnie kojarzone z nowoczesną
przedsiębiorczością – jak Kenia lub Białoruś, istnieje wiele przykładów na to,
że rozwija się środowisko wspierające powstawanie dynamicznych firm technologicznych. Obok Stanów Zjednoczonych, które są kolebką start-upowej
przedsiębiorczości, rośnie obecnie znaczenie ekosystemów z Azji i z Europy.
Generalnie można oceniać pozytywnie przyszłość globalnego ekosystemu
start-upowego. Duch nowoczesnej przedsiębiorczości przenosi się z Doliny Krzemowej do wielu – nawet najdalszych – zakątków świata. Niektóre z trendów
przyszłości wywołują pewne wątpliwości i może nawet zdumienie. Zagrożenia
ze strony nowoczesnych technologii wskazywane są na przykład w interesujący sposób przez brytyjski serial pt. Black Mirror.
Jest jednak faktem, że najsłynniejsi przedsiębiorcy świata to wielcy wizjonerzy, dla których największą pasją jest kształtowanie przyszłości ludzkości.
W istocie więc warto być blisko ducha Doliny Krzemowej. To tam – w znacznej mierze – powstaje świat przyszłości.
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35. K
 westia uczciwej konkurencji
w międzynarodowych przewozach lotniczych
– warstwa regulacyjna

35.1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień uczciwej
konkurencji w ramach międzynarodowych przewozów lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Unii Europejskiej. Problematyka ta jest
obecnie przedmiotem wielopłaszczyznowej dyskusji i w istotny sposób determinuje dalszą liberalizację rynku unijnego na kraje trzecie. W wymiarze globalnym kwestie te nie są jednak regulowane. Co więcej, brakuje konsensusu
w zakresie kształtu potencjalnych regulacji, a nawet samej definicji uczciwej
konkurencji. Wobec braku międzynarodowego reżimu konkurencji w transporcie lotniczym kształt i kierunki rozwoju międzynarodowego rynku lotniczego z UE będą w przyszłości zależały m.in. od tego, w jaki sposób kwestie
uczciwej konkurencji będą odzwierciedlone w ramach dostępnych regulacji,
porozumień i innych narzędzi odnoszących się do tego zagadnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualne dwustronne, wielostronne i globalne ramy regulacji w zakresie konkurencji w branży transportu lotniczego,
w tym umowy o świadczenie usług lotniczych, regulacje WTO/GATS i ICAO.
Autor omawia również prawdopodobne scenariusze rozwoju kwestii uczciwej
konkurencji na arenie międzynarodowej.
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35.2. Definicja konkurencji w transporcie lotniczym
Na arenie międzynarodowej nie ma konsensusu odnośnie do definicji
pojęcia uczciwej konkurencji. Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników, do
których należy złożoność i wielopłaszczyznowość konkurencji w transporcie
lotniczym. Analizując to zagadnienie, należy wziąć pod uwagę uczestników
rynku (konkurentów), ich oferty (produkt i jego cenę), miejsca rywalizacji
(rynki) i szeroko rozumianych użytkowników końcowych. Należy również
uwzględnić strukturę rynku, ponieważ może ona znacznie się różnić pod względem intensywności konkurencji. Analizując konkurencję z punktu widzenia
funkcjonowania konkurentów, należy też wziąć pod uwagę pojęcie przewagi
konkurencyjnej określanej jako stan, w którym firma może oferować swoim
klientom produkty lub usługi po niższej cenie lub o wyższej jakości/bardziej
pożądanych cechach niż konkurenci. W branży transportu lotniczego przewaga
konkurencyjna jest wynikiem złożonego zestawu czynników, w tym elementów
niezależnych od decyzji biznesowych. Przewoźnicy lotniczy mogą budować
swoją przewagę poprzez odpowiednią strategię, w tym działania na właściwych rynkach, wybór odpowiednich partnerów i oferowanie odpowiednich
produktów. Strategii powinien towarzyszyć odpowiedni model biznesowy.
Najnowsza historia transportu lotniczego dowiodła, że wybór odpowiednich
modeli biznesowych może prowadzić do sukcesu na rynku, o ile towarzyszą
mu poprawne decyzje operacyjne i strategiczne. Przewoźnik lotniczy może
jednak również uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki czynnikom niezależnym od modelu biznesowego, np. dzięki korzystnej geograficznej lokalizacji lotniska, na którym przewoźnik zbudował dominującą pozycję, wielkości
lokalnego rynku oraz etapu swojego rozwoju.
Kolejnym ważnym wymiarem problematyki konkurencji w transporcie
lotniczym jest koncepcja „odnośnego rynku” (relevant market), która wykorzystuje zasięg geograficzny rynku i oferowany produkt, aby lepiej wyjaśnić konkurencję na nim panującą.
Komisja Europejska stosuje następującą koncepcję rynku właściwego do
celów egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej:
• „odnośny rynek produktowy obejmuje wszystkie te produkty i/lub usługi,
które są uważane za zamienne lub substytucyjne przez konsumenta ze
względu na cechy produktów, ich ceny i ich zamierzone wykorzystanie”,
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• „odnośny rynek geograficzny obejmuje obszar, w którym zainteresowane
firmy są zaangażowane w dostarczanie produktów lub usług, a warunki
konkurencji są wystarczająco jednolite”1.
Należy przyjąć, że zakres geograficzny przewozu lotniczego jest ograniczony planem podróży, który może obejmować zarówno bezpośrednią trasę
z punktu do punktu, jak i sekwencję kilku bezpośrednich tras – tzw. podejście
punktu początkowego i docelowego (origin and destination – O&D)2. Z punktu
widzenia produktu transportu lotniczego przewóz można rozpatrywać indywidualnie lub w połączeniu z jego atrybutami. Już samo wąskie podejście, czyli
analiza samego przewozu, wymaga złożonych analiz dotyczących odnośnych
rynków. Złożoność analizy może wynikać z istnienia potencjalnie różnych
tras obsługujących to samo miasto, ale różne lotniska. Ponadto istnieje wiele
wariantów tras obsługujących te same lotniska początkowe i docelowe z wykorzystaniem przesiadki w innym porcie, różniących się długością podróży oraz
czasem transferu. Mimo że linie lotnicze opracowują trasy na podstawie podobnych zasad, elementy takie jak maksymalny akceptowalny czas przesiadki czy
gotowość do akceptacji podróży z przesiadką z uwagi na długość lotów, opierają się na preferencjach pasażerów. Bezpośrednie porównanie tras jest więc
trudne. Konkurencja pomiędzy trasami jest jeszcze trudniejsza do oceny, jeśli
weźmie się pod uwagę różnice w rozkładach (porach dnia i tygodnia) oraz częstotliwości i punktualności lotów.
Włączenie atrybutów podróży dodaje kolejną warstwę złożoności do analizy produktu. Obejmuje to m.in. klasę podróży, obsługę na pokładzie (np. catering, rozrywkę pokładową, dostęp do internetu), wygodę fotela i samolotu,
dostępność miejsc, programy lojalnościowe, usługi lotniskowe i infrastrukturę
(np. limuzyna, terminal, dostęp do salonów VIP), punkt sprzedaży, restrykcje
taryfowe i limity bagażu.
Porównanie konkurencyjnych produktów jest jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli usługi różnią się między etapami podróży obsługiwanej przez jedną
1 Komisja Europejska, Definicja odnośnego rynku, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l26073, dostęp 7.08.2017.
2 Zgodnie z informacją OECD, definicja odnośnego rynku przewoźników lotniczych
może różnić się pomiędzy władzami i tylko część z nich stosuje podejście O&D. OECD,
Annex to the Summary Record of the 121st Meeting of the Competition Committee held on
18–19 June 2014, Executive Summary of the discussion on Airline Competition, za: International Civil Aviation Organization, Competition in International Air Transport (dokument
informacyjny ATRP/13‑IP/3 zaprezentowany na trzynastym spotkaniu Air Transport Regulation Panel (ATRP) w Montréalu, 1–4 września 2015), https://www.icao.int/Meetings/iats2016/
Documents/IP3.pdf, dostęp 7.08.2017.
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linię lotniczą (np. różne produkty na trasach krótkiego i dalekiego zasięgu)
i wiele linii lotniczych na podstawie umów code-share lub interline.
Ponadto złożoność analizy dodatkowo pogłębia fakt, że użytkownicy końcowi tych produktów reprezentują różne segmenty pasażerów, które mogą
znacznie się różnić pod względem oczekiwań dotyczących samego produktu,
ale także chęci zapłaty danej ceny.

35.3. Prawo konkurencji
Krajowe i regionalne przepisy dotyczące konkurencji mogą się różnić pod
względem zakresu, rozwiązań regulacyjnych itp., a nawet mogą kolidować ze
sobą. Według badań ICAO sytuacja ta występuje również w wypadku regulacji
dotyczących konkurencji w transporcie lotniczym3. Należy zauważyć, że krajowe przepisy dotyczące konkurencji zazwyczaj regulują zachowania rynkowe
konkurentów w sektorze prywatnym. Regulacja dotycząca interwencji państwa
(pomocy państwa) jest wyjątkowa dla Unii Europejskiej. W związku z tym niemożliwe jest zdefiniowanie i wymienienie wszystkich elementów systemów
konkurencji w wymiarze międzynarodowym. Prawo Unii Europejskiej może
jednak służyć jako przykład reprezentujący najszerszy zakres regulacji w tym
obszarze. Europejskie prawo konkurencji obejmuje trzy główne obszary polityki:
• przepisy antymonopolistyczne, w tym przepisy dotyczące porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej,
• regulacje dotyczące fuzji, które odnoszą się do wszelkich form powiązań
przedsiębiorstw i prowadzą do znacznego zmniejszenia konkurencji,
• regulacje, które odnoszą się do nieuczciwej przewagi uzyskanej za pośrednictwem wszelkiego rodzaju pomocy państwa.
Powyższe regulacje tworzą trzy główne filary konkurencji i są regulowane
w przeważającej mierze w artykułach 101–109 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz w ramach odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw UE.
Oddzielną kwestią pozostaje określenie, czym jest uczciwa konkurencja
w transporcie lotniczym. Wobec braku uznanego międzynarodowo znaczenia
tego zagadnienia pojęcie to może być rozpatrywane w kontekście postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkurencji, a w razie
3 International Civil Aviation Organization, Fair Competition in International Air Transport (dokument roboczy ATConf/6‑WP/4 zaprezentowany przez Sekretariat na Szóstej Worldwide Air Transport Conference (ATCONF), Montréal, 18–22 marca 2013, https://www.icao.
int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6‑wp004_en.pdf, dostęp 14.08.2017.
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ich braku – zgodnie z określonymi zasadami. W związku z tym zapewnienie
uczciwej konkurencji na rynku powinno się opierać na ramach prawnych lub
mających zastosowanie zasadach.

35.4. Regulacje dotyczące konkurencji w międzynarodowym
transporcie lotniczym
Międzynarodowe stosunki handlowe, w tym w ograniczonym zakresie kwestie dotyczące konkurencji, są regulowane przez WTO na podstawie zasad niedyskryminacji, przejrzystości i reguły „najbardziej uprzywilejowanego kraju”.
Handel usługami reguluje w szczególności porozumienie General Agreement
on Trade in Services (GATS). Reżim WTO podejmuje m.in. kwestie dumpingu
cenowego, subsydiów i procedury rozstrzygania sporów. Ma on jednak bardzo ograniczone zastosowanie do międzynarodowych przewozów lotniczych4,
a przez to nie wspiera ani nie promuje uczciwej konkurencji w globalnym
transporcie lotniczym.
Usługi globalnego transportu lotniczego są regulowane natomiast przede
wszystkim na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej (Air
Service Agreements – ASA) powstałych na podstawie regulacji konwencji chicagowskiej i sięgających 1946 r . Umowy ASA wraz z powiązanymi umowami
dotyczą w szczególności praw przewozowych5, miejsca początkowego, miejsca docelowego i punktów pośrednich przewozu lotniczego, w określonych
przypadkach – przepustowości, częstotliwości, wyznaczonych przewoźników
lotniczych i innych komercyjnych ustaleń, takich jak ceny. Warto zauważyć, że
jedną z zasad systemu chicagowskiego jest suwerenność państwowa. W związku
z tym można stwierdzić, że ten dwustronny system został opracowany w opozycji do polityki otwartego nieba. Dlatego też operacje międzynarodowego
transportu lotniczego są uważane za przywilej i wyjątek od zakazu międzynarodowych usług transportu lotniczego6. System ten pozwalał rządom na sprawowanie pełnej kontroli nad usługami lotniczymi do i z ich krajów, w tym nad

4 GATS w ramach transportu lotniczego odnosi się do następujących kwestii:
• usług naprawy i konserwacji statków powietrznych,
• sprzedaży i marketingu usług transportu lotniczego,
• komputerowych systemów rezerwacji (CRS).
5 Na podstawie tzw. wolności lotniczych.
6 M. Żylicz, Prawo Lotnicze Międzynarodowe, Europejskie i Krajowe, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2011.
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konkurencją między działającymi liniami lotniczymi, która była już i tak bardzo ograniczona ze względu na charakter dwustronnych umów.
Można zatem stwierdzić, że system chicagowski wprowadził ramy, w obrębie których nie było potrzeby regulowania kwestii konkurencji. Chociaż niektóre tradycyjne porozumienia odnoszą się do uczciwych i równych szans
na operowanie/konkurowanie (fair and equal opportunities to operate/compete),
to jednak stwierdzenie to jest bardzo ogólne, nieprecyzyjne i pozostawia pole
do interpretacji, a co ważne – niekoniecznie musi się odnosić do kwestii uczciwej konkurencji.
System chicagowski przeszedł istotne zmiany od końca lat 70. XX w., kiedy
proces deregulacji/liberalizacji został zainicjowany przez Ustawę o Deregulacji Przewoźników Lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Rząd USA otworzył
wolny dostęp do rynku dla linii lotniczych i umożliwił swobodne ustalanie cen.
Podobne podejście przyjęto na szczeblu międzynarodowym, a Stany Zjednoczone od tego czasu wynegocjowały wiele tzw. umów „otwartego nieba” (Open
Skies) mających na celu otwarcie międzynarodowych rynków transportu lotniczego. Strategia ta została następnie przyjęta przez wiele państw i organizacji, co w efekcie zbudowało obecny system złożonych umów dwustronnych
i wielostronnych, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem otwarcia
rynku czy swobodą działania na całym świecie.
Bez względu na region świata można bezpiecznie założyć, że każdy proces liberalizacji ma na celu przyniesienie korzyści klientom poprzez obniżenie
cen i wprowadzenie większego wyboru tras, lotów i produktów linii lotniczych. Korzyści te można osiągnąć jedynie dzięki większej konkurencji, która
jest naturalną konsekwencją liberalizacji. Jednak, jak wspomniano wcześniej,
w skali globalnej system transportu lotniczego nie podlega żadnym ramom
regulacji konkurencji. W związku z tym, jeżeli proces liberalizacji nie zostaje
uzupełniony odpowiednimi przepisami dotyczącymi konkurencji, nieuchronnie powstaje znaczna luka w tym obszarze na rynku.
W tej sytuacji umowy o świadczenie usług lotniczych mogłyby służyć jako
naturalny instrument regulujący kwestie konkurencji przynajmniej na poziomie
dwustronnym/wielostronnym. Ostatnie badanie przeprowadzone przez ICAO
pokazuje jednak, że wciąż odniesienie do konkurencji w umowach dotyczących usług lotniczych należy traktować jako wyjątek. W dokumencie z września
2015 r.7 ICAO stwierdziło, że prawie 850 spośród 2600 umów ASA zawierało
International Civil Aviation Organization, Competition Provisions of Existing Air Services Agreements in Global or Regional Frameworks (dokument informacyjny ATRP/13‑IP/2
7
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odniesienie do prawa linii lotniczych do uczciwych i równych możliwości
korzystania z usług lotniczych. Około 200 porozumień ASA zawierało bezpośrednie zapisy, że przewoźnicy lotniczy mają prawo do uczciwych i równych
szans konkurowania w świadczeniu usług lotniczych. Około 190 tych umów
zawiera dalsze szczegóły dotyczące nieuczciwej konkurencji.
Jak przedstawiono powyżej ani system WTO, ani system umów o komunikacji lotniczej nie zapewniają ram konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym. Wobec braku międzynarodowego systemu regulacji konkurencji
stosowanego w transporcie lotniczym można założyć, że ICAO jest odpowiednim forum do rozwiązania tego problemu. Ramy prawne lotnictwa w ramach
ICAO opierają się na normach i zalecanych praktykach (SARP) zawartych
w 19 załącznikach do konwencji chicagowskiej. Nie obejmują one jednak kwestii gospodarczych, w tym konkurencji. Chociaż preambuła do konwencji stanowi, że międzynarodowe usługi transportu lotniczego powinny być tworzone
na podstawie równości szans, to jest to stwierdzenie bardzo ogólne i może być
szeroko interpretowane.
Zasadniczo kwestie gospodarcze są uwzględniane w polityce, zaleceniach
i materiałach informacyjnych ICAO, przy czym większość zapisów dotyczących konkurencji znajduje się w dwóch dokumentach: podręczniku dotyczącym regulacji międzynarodowego transportu lotniczego (ICAO DOC 9626)
oraz wytycznych i wskazówkach dotyczących ekonomicznych regulacji międzynarodowego transportu lotniczego (ICAO DOC 9587)8. Ostatni dokument
zawiera wzór umowy ICAO o międzynarodowej komunikacji lotniczej (TASA).
ICAO DOC 9626 zawiera dwie podsekcje dotyczące stosowania prawa konkurencji w transporcie lotniczym, a także pomocy państwa i subsydiów. Warto
zauważyć, że zarówno definicja subsydiów, proponowany katalog pomocy państwa/subsydiów, które mogą zakłócać konkurencję, a także możliwość przyznania uzasadnionej pomocy na szczególnych warunkach, odzwierciedlają system
pomocy publicznej wdrożony w Unii Europejskiej.
Należy zauważyć, że również wzór umowy TASA ICAO zawiera propozycje
definicji uczciwej konkurencji (art. 15) na trzech poziomach, reprezentujących
zaprezentowany przez Sekretariat podczas trzynastego spotkania Air Transport Regulation
Panel (ATRP) w Montréalu, 1–4 września 2015 r.), https://www.icao.int/Meetings/iats2016/
Documents/IP2.pdf, dostęp 14.08.2017.
8 International Civil Aviation Organization, Status of ICAO Policies on Air Transport
Regulation (dokument roboczy ATConf/6‑WP/16 zaprezentowany przez Sekretariat podczas
Szóstej Worldwide Air Transport Conference (ATCONF) w Montréalu, 18–22 marca 2013 r.),
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6‑wp016_en.pdf,
dostęp 16.08.2017.
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różne podejścia do uczciwej konkurencji: tradycyjnym, przejściowym i w pełni
liberalnym. Warto jednak podkreślić, że nawet najbardziej otwarta z tych definicja ma ograniczony zakres9. Ponadto art. 1810 w sprawie środków ochronnych przedstawia listę możliwych nieuczciwych praktyk konkurencyjnych.
Podobnie jak definicja uczciwej konkurencji ma on jednak ograniczony zasięg
i odnosi się tylko do problemu zachowań dumpingowych. Nie zapewnia również rozwiązań w zakresie stosowania zabezpieczeń/środków egzekwowania
w tym obszarze. Na koniec należy również zauważyć, że art. 19 porusza kwestię współpracy w obszarze prawa konkurencji.
Żaden z powyższych dokumentów nie ma charakteru wiążącego ani nie obejmuje szeroko problemów związanych z konkurencją. Co więcej, próby objęcia
kwestii gospodarczych przez SARP nigdy nie zakończyły się konsensusem11.
Podsumowując, międzynarodowy transport lotniczy nie ma odpowiednich
globalnych regulacji dotyczących kwestii związanych z konkurencją.

35.5. Możliwy rozwój regulacji konkurencji
na poziomie ICAO i WTO
Kwestia liberalizacji i uczciwej konkurencji była już omawiana w 2003 r.
na forum ICAO na Piątej Światowej Konferencji Transportu Lotniczego (ATConf/5,
2003). We wnioskach uczestnicy stwierdzili, że liberalizacji muszą towarzyszyć odpowiednie środki ochronne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji12.
Kwestia uczciwej konkurencji była również przedmiotem kolejnej Szóstej Światowej Konferencji Transportu Lotniczego (ATConf/6), która odbyła
się w 2013 r. Podczas tego wydarzenia aktywną rolę w promowaniu uczciwej
konkurencji jako elementu funkcjonowania transportu lotniczego odegrała
9 „Każdy wyznaczony przewoźnik lotniczy powinien mieć zapewnione uczciwe środowisko konkurowania zagwarantowane regulacjami konkurencji stron umowy”.
10 Treść artykułu skupia się głównie na zachowaniach dumpingowych.
11 Arab Civil Aviation Commission (ACAC) podczas Air Transport Conference zaprezentowała propozycję stworzenia nowego aneksu do konwencji chicagowskiej, który dotyczyłby kwestii ekonomicznych transportu lotniczego i uwzględniał rekomendacje i polityki
wypracowane na tym polu dotychczas przez ICAO. Issuance of Annex 20 to the Convention
on International Civil Aviation (dokument roboczy ATConf/6‑WP/39 zaprezentowany przez
Bahrain w imieniu Arab Civil Aviation Commission na Szóstej Worldwide Air Transport
Conference (ATCONF) w Montréalu, 18–22 marca 2013 r.), https://www.icao.int/Meetings/
atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6‑wp027_en.pdf, dostęp 16.08.2017.
12 International Civil Aviation Organization, Fair Competition in International Air Transport, op.cit.
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Unia Europejska. Wezwała m.in. ICAO do „opracowania podstawowych zasad
uczciwej konkurencji w międzynarodowym sektorze transportu lotniczego
na poziomie globalnym, jak również stworzenia narzędzia do jej ustanowienia
i utrzymania”13. UE postulowała również, żeby ICAO „przyjęła ambitną, długoterminową wizję liberalizacji dostępu do rynku w skali globalnej”14.
Chociaż uczestnicy nie osiągnęli konsensusu odnośnie do opracowania
i stosowania podstawowych zasad uczciwej konkurencji, w konkluzji ATConf/6
zalecono, aby „państwa wzięły pod uwagę, że uczciwa konkurencja jest ważną
ogólną zasadą w działaniu międzynarodowych usług lotniczych”. W obszarze
konkurencji uczestnicy konferencji zaproponowali również, aby państwa opracowały krajowe systemy konkurencji, które mają zastosowanie do transportu
lotniczego, biorąc pod uwagę wytyczne ICAO dotyczące konkurencji, a także
„obawy innych państw dotyczące stosowania krajowych lub regionalnych przepisów dotyczących konkurencji lub polityk do międzynarodowego transportu
lotniczego”. W sprawozdaniu końcowym zalecono także, aby państwa wspierały współpracę między władzami państwowymi i/lub regionalnymi w zakresie konkurencji.
ICAO powierzono zadanie opracowania narzędzi mających na celu wzmocnienie współpracy, dialogu i wymiany informacji między państwami członkowskimi w celu stworzenia bardziej zgodnego środowiska regulacyjnego, a także
opracowanie kompendium polityki i praktyk dotyczących konkurencji obowiązujących na poziomie krajowym lub regionalnym. ICAO została również
poproszona o „dalsze monitorowanie rozwoju sytuacji w dziedzinie konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym oraz aktualizowanie, w razie
potrzeby, swoich polityk i wskazówek dotyczących uczciwej konkurencji za
pośrednictwem Air Transport Regulation Panel (ATRP)”15.
International Civil Aviation Organization, Basic Principles of Fair Competition, op.cit.
International Civil Aviation Organization, Liberalization of Market Access (dokument
roboczy ATConf/6‑WP/54 zaprezentowany przez Irlandię w imieniu Unii Europejskiej
oraz Państw Członkowskich oraz Państw Członkowskich ECAC na Szóstej WORLDWIDE
AIR TRANSPORT CONFERENCE (ATCONF) w Montréalu, 18–22 marca 2013 r.), https://
www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6‑wp054_en.pdf, dostęp
25.08.2017.
15 International Civil Aviation Organization, Report on Agenda Item 2.4, ATConf/6‑WP/104,
Worldwide Air Transport Conference (ATCONF), Sixth Meeting, Montréal, March 18–22,
2013), https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/FinalReport/ATConf6_wp1042-4_en.pdf, dostęp 25.08.2017. International Civil Aviation Organization, Report on Agenda
Item 2.4, ATConf/6‑WP/104, Worldwide Air Transport Conference (ATCONF), Sixth Meeting,
Montréal, March 18–22, 2013), https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Final
Report/ATConf6_wp104-2-4_en.pdf, dostęp 25.08.2017.
13
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Ponadto, zgodnie z propozycją przedstawioną na Szóstej Światowej Konferencji Transportu Lotniczego (ATConf/6) w 2014 r. Panel ATRP ICAO zaproponował treść długoterminowej wizji liberalizacji międzynarodowego transportu
lotniczego. Uzgodniony tekst nie zawierał odniesienia do uczciwej konkurencji, jak zaproponowała UE, ale użył sformułowania „zasada równych szans
i uczciwości”, które można interpretować jako bardziej ograniczone i niebędące bezpośrednim odniesieniem do uczciwej konkurencji16.
Zgromadzenie ICAO A/38 w 2013 r. zatwierdziło wyniki Szóstej Światowej Konferencji Transportu Lotniczego (ATConf/6). Potwierdzono m.in., że:
„uczciwa konkurencja jest ważną ogólną zasadą w działaniu międzynarodowego transportu lotniczego” oraz że „ICAO powinna odgrywać wiodącą
rolę w identyfikowaniu i rozwijaniu narzędzi służących promowaniu dialogu
i wymiany informacji między zainteresowanymi władzami celem wspierania
bardziej zgodnych podejść regulacyjnych”.
Podczas Zgromadzenia nie było jednak zgody co do przyjęcia podstawowych
zasad uczciwej konkurencji. Chociaż inicjatywa UE zyskała pewne wsparcie17,
część z państw członkowskich ICAO było przeciwnych tej propozycji, w tym
reprezentujące ważne rynki transportu lotniczego – Stany Zjednoczone i kraje
z Zatoki Perskiej.
Podsumowując można powiedzieć, że kompromis w kwestiach konkurencji na poziomie ICAO ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, iż „uczciwa
konkurencja jest ważną ogólną zasadą w działaniu międzynarodowych usług
lotniczych”. Ponadto ICAO nie powierzono opracowania jakiegokolwiek wiążącego dokumentu o charakterze regulacyjnym. Jej zadania są ograniczone do
roli informacyjnej, a także wspierania współpracy między organami ochrony
konkurencji państw członkowskich.
Biorąc pod uwagę brak kompromisu w kwestiach konkurencji na szczeblu
ICAO, kwestia uczciwej konkurencji może zostać uregulowana w wielostronnych
umowach dotyczących liberalizacji dostępu do rynku przewozów pasażerskich
i cargo oraz własności i kontroli przewoźników lotniczych. Zadanie sporządzenia propozycji tych umów powierzono Panelowi Air Transport Regulation Panel
(ATRP). Jednak, jak wykazano podczas dyskusji w ATRP, ogólny kompromis
16 “We, the Member States of the International Civil Aviation Organization, resolve
to actively pursue the continuous liberalisation of international air transport to the benefit
of all stakeholders and the economy at large. We will be guided by the need to ensure respect
for the highest levels of safety and security and the principle of fair and equal opportunity
for all States and their stakeholders”.
17 Przykładowo Latin American Civil Aviation Commission (LACAC).
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dotyczący proponowanego kształtu wskazanych umów ogranicza się do niektórych przepisów o charakterze głównie administracyjnym lub technicznym18. Nie
osiągnięto natomiast żadnego porozumienia co do zakresu klauzuli konkurencji ani tego, czy powinna ona w ogóle być zawarta w planowanych umowach.

35.6. Podsumowanie
Kwestie konkurencji, w tym również uczciwej konkurencji, nie są odzwierciedlone w międzynarodowych regulacjach transportu lotniczego. Co więcej,
jest mało prawdopodobne, aby w przewidywalnej przyszłości zostały stworzone
tego typu uregulowania. Taki stan rzeczy ma swoje podłoże na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, problematyka konkurencji w transporcie lotniczym jest
bardzo złożona, a przez to trudna do analizy, monitorowania i rozwiązywania
problemów. Ponadto międzynarodowy transport lotniczy jest głęboko zakorzeniony w suwerenności poszczególnych państw. W połączeniu z rozbieżnymi
interesami poszczególnych krajów i rynków stanowi to dodatkową przeszkodę
dla rozwoju jednolitego światowego systemu konkurencji w transporcie lotniczym. Ponadto indywidualne ramy konkurencji różnią się między państwami,
a w niektórych wypadkach są nawet sprzeczne.
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36. Nowe wyzwania w sektorze transportu
w epoce inteligentnych miast

36.1. Wprowadzenie
Miasta odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie, a globalna
urbanizacja jest niezaprzeczalnym procesem. W 2016 r. na całym świecie w miastach mieszkało ponad 4 mld ludzi, czyli prawe 55 proc. światowej populacji1.
Dla porównania, w 1950 r. zamieszkiwało je 30 proc. ludności, natomiast szacuje się, że do 2050 r. prawie 70 proc. mieszkańców globu będzie mieszkało
na terenach zurbanizowanych2. Trend ten jest szczególnie wyraźny w gospodarkach wschodzących, dla których prognozuje się podwojenie liczby ludności
na terenach miejskich do roku 20303. Tak szybki i duży rozrost miast oznacza
pojawienie się wielu nowych problemów, wśród których rosnące zanieczyszczenie środowiska i niska efektywność systemów transportowych stanowią jedne
z najpoważniejszych. Organy i instytucje na różnych szczeblach zarządzające
miastami stoją zatem przed dużym wyzywaniem, a odpowiednie przygotowanie
i modernizacja miast wymagają zrozumienia kluczowych trendów dotyczących
współczesnej urbanizacji. Jest to niezbędne w celu ich zrównoważonego rozwoju. Wraz z postępującą urbanizacją oraz obecnymi megatrendami w gospodarce, przede wszystkim postępem technologicznym i cyfryzacją4, zmieniają się
1 United Nations, The World’s Cities in 2016. Data Booklet, Department of Economic
and Social Affairs, New York 2016.
2 United Nations, World Urbanization Prospects. 2017 Revision, The Highlights, Department of Economic and Social Affairs, New York 2017.
3 The World Bank, Connecting & Financing Cities-Now, Priorities for City Leaders,
Washington 2013.
4 J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Europejski Kongres Finansowy, Gdańsk 2015, http://www.efcongress.com/
sites/default/files/megatrendy_i_ich_wpyw_na_rozwj_sektorw_infrastrukturalnych_2015.pdf
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także modele funkcjonowania miast. W procesie poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów na rozwiązywanie współczesnych problemów aglomeracji
miejskich pojawiła się koncepcja inteligentnego miasta.
W literaturze przedmiotu istnieje bardzo wiele ujęć inteligentnego miasta,
do tej pory nie ma jednej ogólnie przyjętej definicji. Termin smart city jest często zamiennie wykorzystywany z takimi określeniami jak: inteligentne miasto (intelligent city), miasto wiedzy, (knowledge city), miasto zrównoważone
(sustainable city), miasto cyfrowe (digital city) czy miasto połączone (wired
city)5. Większość definicji kładzie nacisk na aspekty wykorzystania technologii w miastach6. Pojawiają się także postulaty o potrzebie większego nacisku
na aspekty kulturowe, społeczne i środowiskowe przy formułowaniu tej koncepcji7. Niezależnie od definicji, wśród ekspertów panuje jednak konsensus,
że w inteligentnych miastach można wyróżnić sześć podstawowych obszarów
charakteryzujących inteligentny ośrodek miejski8: (1) inteligenta gospodarka
(smart living), (2) inteligenta mobilność (smart mobility), (3) inteligentne środowisko (smart environment), (4) inteligentni ludzie (smart people), (5) inteligentny
sposób życia (smart living), (6) inteligentne zarządzanie (smart governance).
Mobilność i aspekty transportowe są zatem tylko jednymi z elementów
implementacji koncepcji inteligentnego miasta. Jest to jednak kluczowy obszar,
wywierający istotny wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych aspektów
inteligentnego miasta, a w rezultacie poziom jakości życia jego mieszkańców.
Ten aspekt jest także widoczny w ewolucji rozumienia koncepcji inteligentnego
miasta zachodzącej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Pierwotnie rozumiany model inteligentnego miasta, tzw. Smart City 1.0, zakładał jedynie szersze
wykorzystanie nowoczesnych technologii w miastach, a głównym inicjatorem
działań były firmy i przedstawiciele sektora ICT. Kolejna faza modelowania
inteligentnych miast, Smart City 2.0, zakładała już większy udział decydentów
i władz lokalnych w selekcji miejsca zastosowania nowoczesnych technologii.
Natomiast najbardziej aktualna i popularna koncepcja funkcjonowania inteli5 T. Nam, T. A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People,
and Institution, Proceedings of 12th Annual International Conference on Digital Government Research, New York 2011.
6 P. Neirotti, A. De Marco, A. C. Cagliano, G. Mangano, F. Scorrano, Current Trends
in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts, “Cities” 2014, No. 38.
7 L. Mora, R. Bolici, M. Deakin, The First Two Decades of Smart-city Research: A Bibliometric Analysis, “Journal of Urban Technology” 2017, No. 24.
8 R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanović, E. Meijers, Smart
Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna
University of Technology, Vienna 2007.
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gentnego miasta – Smart City 3.0 – zakłada aktywny udział mieszkańców miast
w tworzeniu i wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań we wszystkich wymienionych obszarach w celu dopasowania ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców,
a w rezultacie podniesienia jakości ich życia9. Implementacja „inteligentnych”
rozwiązań w miastach oznacza także lepszą ochronę środowiska oraz dekarbonizację wielu obszarów gospodarki, w tym także sektora transportu10.
Dzięki współtworzeniu przez mieszkańców Smart Cities 3.0 w większym
stopniu odpowiadają także na problemy społeczne i ekonomiczne występujące
na ich obszarze. Celem poniższego artykułu jest analiza możliwości pojawiających się w sektorze transportu wraz z innowacyjnymi technologiami oraz
epoką inteligentnych miast, a także identyfikacja związanych z nimi wyzwań
i zagrożeń, przede wszystkim w ujęciu warunków rozwoju miast w Polsce.

36.2. Sektor transportu w inteligentnym mieście
Wyzwania dla sektora transportu w miastach pozostają zasadniczo niezmienne od kilkudziesięciu lat, jednak wraz z postępującą urbanizacją nasila
się natężenie transportu i jego efekty uboczne. Do podstawowych celów smart
mobility zalicza się redukcję następujących zjawisk11:
• kongestii,
• emisji zanieczyszczeń i hałasu z sektora transportu,
• niebezpieczeństw występujących w ruchu drogowym,
• kosztów funkcjonowania transportu,
• wykluczenia społecznego (inclusive mobility).
Podstawowym problemem pozostaje nadmierna kongestia, której roczne
koszty w całej Unii Europejskiej szacuje się na około 200 mld EUR, czyli 1 do
2 proc. PKB regionu12. Współczesna miejska polityka transportowa kładzie także
nacisk na zrównoważoną mobilność oraz rozwój środków transportu przyjaznych środowisku, a także redukcję różnić społecznych. Realizacja powyższych postulatów jest oparta przede wszystkim na bardzo szybkim postępie
https://www.fastcompany.com/3047795/the-3‑generations-of-smart-cities, dostęp
15.01.2018.
10 J. Zawieska, J. Pieriegud, Smart City as a Tool for Sustainable Mobility and Decarbonisation of Transport, “Transport Policy” 2018, No. 68.
11 European Commission, Cities of Tomorrow. Challenges, Visions, Ways forward, Brussels 2011.
12 CE Delft, Infras, Fraunhofer ISI, External Costs of Transport in Europe. Update Study
for 2008, Delft 2011.
9
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technologicznym charakteryzującym ostatnie dekady. Innowacje technologiczne
dotyczące mobilności w inteligentnych miastach można podzielić na dwa podstawowe obszary, obejmujące następujące grupy zagadnień:
1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów.
2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i kształtowania mobilności.

36.2.1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów
Do innowacji technologicznych zachodzących w obszarze konstrukcji
pojazdów zalicza się przede wszystkim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie alternatywnych paliw i źródeł napędu pojazdów, np. energii elektrycznej.
Elektryfikacja sektora transportu jest procesem, który rozpoczął się już kilka
lat temu, a jego odczuwalnych efektów można się spodziewać w stosunkowo
bliskiej przyszłości13. Obecnie na świecie porusza się ok. 2 mln samochodów
elektrycznych, co stanowi ciągle niewielki odsetek spośród ponad 1 mld wszystkich pojazdów używanych na świecie. Rynek pojazdów elektrycznych charakteryzuje się jednak bardzo dużą dynamiką wzrostu. W 2016 r. liczba sprzedanych
samochodów elektrycznych oraz hybrydowych wyniosła ponad 750 tys. sztuk,
a od 2015 r. flota pojazdów elektrycznych na świecie uległa podwojeniu. Zdecydowanym liderem pozostają w tym obszarze Chiny, gdzie w 2016 r. sprzedano
ponad 40 proc. wszystkich pojazdów elektrycznych, ponad dwa razy więcej niż
w Stanach Zjednoczonych. Natomiast łączna sprzedaż w całej Europie wyniosła 215 tys. pojazdów elektrycznych14. Z uwagi na swoje właściwości – przede
wszystkim ciągle stosunkowo ograniczony zasięg oraz wymagany dostęp do
infrastruktury ładującej, samochody elektryczne w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie w miastach. Można założyć, że w niedalekiej przyszłości
pojazdy elektryczne zdominują sektor transportu na terenach zurbanizowanych. Wiele miast, m.in. Berlin, Londyn, Oslo i Kopenhaga, planuje w ciągu
najbliższych dziesięciu lat wprowadzenie rozwiązań umożliwiających poruszanie się wyłącznie za pomocą pojazdów elektrycznych. Realizacja tego postulatu w dużej mierze zredukuje negatywne środowiskowe aspekty transportu
w miastach. W ograniczonym stopniu może jednak wpłynąć na główny problem miejskich systemów transportowych – kongestię.

13 J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Europejski Kongres Finansowy, Gdańsk 2017, http://www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf
14 International Energy Agency (IEA), Global EV Outlook 2017, Paris 2017.
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Znaczącą redukcję natężenia ruchu w miastach może spowodować natomiast
implementacja kolejnego ważnego elementu systemów transportowych miast
przyszłości – pojazdów autonomicznych. Nad własnym samochodem autonomicznym pracują wszystkie największe firmy motoryzacyjne, a także przedstawiciele spółek komputerowych i sektora high-tech, m.in. Apple, Google, Microsoft.
Według przeprowadzanych badań pojazdy autonomiczne będą stanowiły bardzo
istotny element zwalczania kongestii w miastach. System transportowy złożony
wyłącznie z samochodów autonomicznych może ograniczyć kongestię nawet
aż o 90 proc.15. Przy założeniu, że wśród tego typu pojazdów będą dominowały
alternatywne źródła napędu, przede wszystkim energia elektryczna, będzie
to oznaczało radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń z transportu.
Należy jednak zaznaczyć, że największe korzyści z wdrożenia tej innowacyjnej technologii zostaną osiągnięte jedynie w wypadku całkowitej wymiany
samochodów konwencjonalnych na pojazdy w pełni autonomiczne. W okresie
przejściowym samochody autonomiczne mogą wręcz przyczynić się do zwiększenia kongestii.
Autonomizacja transportu z pewnością będzie postępowała stopniowo
i trudno jednoznacznie ocenić jej tempo. Wyróżnia się pięć poziomów autonomiczności, jednak obecnie najbardziej zawansowane samochody dostępne
na rynku kwalifikują się maksymalnie do poziomu trzeciego, natomiast wyższe
poziomy prezentują jedynie pojazdy koncepcyjne i eksperymentalne. Pierwsze
komercyjne samochody autonomiczne prawdopodobnie pojawią się na rynku
w ciągu najbliższych 10 lat, jednak początkowo, z uwagi na wysoką cenę, ich
szersza adopcja będzie niemożliwa. W literaturze przedmiotu pojawiają się
bardzo zróżnicowane prognozy dotyczące tempa implementacji pełnej autonomiczności, ale według umiarkowanie optymistycznych założeń można przyjąć,
że w 2050 r. od 40 do 60 proc. samochodów na drogach będzie w pełni autonomicznych16. W literaturze przedmiotu występują także analizy wykazujące, że
szersza adopcja samochodów autonomicznych może zwiększyć popyt na usługi
transportowe, ponieważ pozwoli na wykonywanie podróży przez nowe grupy
użytkowników, dziś wykluczonych z możliwości korzystania ze środków transportu indywidualnego, np. osoby niepełnoletnie, niepełnosprawne lub starsze17.
15 L. Martinez, P. Crist, Urban Mobility System Upgrade. How Shared Self-driving Cars
Could Change City Traffic, International Transport Forum (ITF), Paris 2016.
16 T. Litman, Autonomous Vehicle Implementation Predictions, Victoria Transport Policy
Institute, Victoria 2018.
17 S. D. Gleave, R. Frisoni, S. Dall’Oglio, C. Nelson, J. Long, C. Vollath, D. Ranghetti,
S. McMinimy, Research for TRAN-committee – self-piloted cars: The Future of Road Transport, Brussels 2016.
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Także spadek kosztu wykonywania podróży związany z implementacją autonomicznych systemów może oznaczać zwiększenie stopnia wykorzystania samochodów. Niemniej jednak wśród ekspertów panuje ogólny konsensus na temat
przewagi potencjalnych korzyści płynących z coraz większej autonomizacji
samochodów.
Wzrost autonomiczności środków transportu jest związany także z nowymi
formami transportu lotniczego w miastach realizowanymi przede wszystkim
przez bezzałogowe statki powietrzne (unmanned aerial vehicles, UAV) oraz
drony. Obie kategorie pojazdów są obecnie z powodzeniem wykorzystywane do
celów militarnych, jednak trwają także prace nad ich komercyjnym zastosowaniem, prowadzone m.in. przez Amazon, Google czy DHL. Główny nacisk kładzie się na opracowanie dronów w usługach logistycznych, przede wszystkim
w „ostatniej mili”, ostatnim i często najważniejszym elemencie łańcucha dostaw.
Wykorzystanie autonomicznych dronów w tym obszarze może m.in znacząco podnieść komfort obsługi klienta, a także zmniejszyć koszty dostawy
oraz zredukować potrzebę wykorzystania samochodów do tego celu. Szacuje
się, że szersze zastosowanie dronów w usługach logistycznych będzie możliwe
w ciągu najbliższych 10 lat18. Kwestia dronów do przewozów pasażerskich jest
dużo wrażliwsza ze względów bezpieczeństwa. Niemniej jednak według optymistycznych prognoz pierwsze komercyjne loty pasażerskie odbywane za pomocą
dronów i UAV mogę być realizowane ok. 2020 r. Jednak szersza adopcja tego
typu rozwiązań, która w większym stopniu może zmienić sposób funkcjonowania sektora transportu w miastach, to kwestia co najmniej kilku dekad19.

36.2.2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji
i kształtowania mobilności
Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i zarządzania transportem w inteligentnych miastach opierają się głównie na postępie w rozwoju
technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication
Technologies, ICT). Stanowią one kluczowy element funkcjonowania wszystkich obszarów inteligentnego miasta. Pojęcie ICT jest definiowane jako rodzina
technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.
SESAR, European Drones Outlook Study, Brussels 2016.
V. C. Nneji, A. Stimpson, M. Cummings, K. Goodrich, Exploring Concepts of Operations for On-Demand Passenger Air Transportation NASA Langley Research Center, 17th AIAA
Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Denver 2017.
18
19
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Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się
do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, niezwiązanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój
tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz spójniejsze20. Do wiodących rozwiązań w obszarze zarządzania transportem wynikających z rozwoju technologii ICT zalicza się inteligentne systemy transportowe (Intelligent
Transport Systems, ITS). ITS są powszechnie rozumiane w Polsce jako systemy
sterowania sygnalizacją świetlną. W rzeczywistości pod tym pojęciem funkcjonuje dużo większa liczba rozwiązań wykorzystujących technologie ICT. Do
najważniejszych elementów ITS należą:
• systemy sterowania ruchem i koordynacji sygnalizacji świetlnej,
• inteligentne systemy parkingowe,
• systemy GPS oraz systemy informacji drogowej,
• automatyczne systemy pomiaru prędkości,
• systemy komunikacyjne vehicle-to-vehicle (V2V) oraz vehicle-to-infrastructure (V2I),
• systemy zarządzania dostępnością transportową,
• systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Powyższe systemy mogą w znaczącym stopniu usprawnić funkcjonowanie
systemów transportowych w miastach, a w rezultacie poprawić komfort i jakość
życia jego mieszkańców, wykorzystując procesy cyfryzacji oraz postęp technologiczny w obszarze ICT, możliwość gromadzenia ogromniej liczby danych,
a także umiejętności ich odpowiedniej analizy i wykorzystania. Analiza danych
o dużej objętości i złożoności jest definiowana jako tzw. big data21. Inteligentne
miasto dysponuje wieloma potencjalnymi źródłami takich danych – zalicza się
do nich sieci komórkowe (4G, 5G, LTE), Internet Rzeczy (Internet of Things,
IoT), ogólnodostępne sieci Wi-Fi, technologie geolokalizacyjne, np. GPS, sieci
sensorowe WSM (wireless sensor network) czy technologie RFID (radio-frequency identification) oparte na falach radiowych22. Zebrane dane pozwalają
m.in. na efektywniejsze zarządzanie systemami transportowymi oraz ich dopasowanie do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w rezultacie na modelowanie preferencji komunikacyjnych w miastach. Jest to także niezbędny element
wszystkich systemów autonomicznych w transporcie.
Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Szczecin 2010.
M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i technologie
informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna” 2014, nr 1 (31).
22 I. A. T. Hashem, V. Chang, N. Anuar, K. Adewole, I. Yaqoob, A. Gania, E. Ahmeda,
H. Chiroma, The Role of Big Data in Smart City, “International Journal of Information
Management” 2016, Vol. 36, No. 5.
20
21
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Postęp technologiczny w obszarze ICT umożliwia także ewolucję dostępnych form podróżowania. Wraz z pojawianiem się pojęcia koncepcji gospodarki współdzielonej (sharing economy) podobne trendy pojawiły się także
w sektorze transportu. Skutkowało to m.in. utworzeniem systemów car-sharing oraz bike-sharing, które dzięki współczesnym technologiom pozwalają
na komfortowy i bezgotówkowy sposób korzystania z rozwiązań transportowych bardziej przyjaznych środowisku niż motoryzacja indywidualna. Jednak
do głównych osiągnięć związanych z postępem technologicznym w obszarze
ICT zalicza się koncepcja tzw. mobilności-na-żądanie (mobility-on-demand),
której flagowym przykładem są rozwiązania tzw. mobilności-jako-usługi (Mobility as a Service, MaaS).
Koncepcja MaaS jest często przedstawiana jako jeden z najbardziej rewolucyjnych trendów w sektorze transportu na najbliższe lata. MaaS oznacza
bowiem zmianę dotychczasowego podejścia i traktowanie użytkowników systemów transportowych oraz ich potrzeb jako kluczowej zmiennej dla planowania
i funkcjonowania sektora transportu. Efektem funkcjonowania rozwiązań typu
MaaS jest tworzenie spersonalizowanych ofert usług transportowych dostosowanych do zadeklarowanych potrzeb ich użytkowników, obejmujących zarówno
przewozy pasażerskie, jak i towarowe. Współczesne rozwiązania z obszaru
MaaS przyjmują zazwyczaj formę platform cyfrowych i aplikacji, podobnych
do planerów podróży. W tym wypadku umożliwiają jednak nie tylko sprawdzenie najdogodniejszej trasy z punktu A do punktu B w czasie rzeczywistym,
ale także wybór i zamówienie środka transportu do wykonania tej podróży.
Istotną cechą takich rozwiązań jest także zintegrowane z aplikacją rezerwacja i płatność za wybraną usługę transportową, niezależnie od preferowanego
środka transportu – zarówno publicznego, jak i prywatnego. Ma to na celu zmaksymalizowanie komfortu korzystania z produktu. Jednym z założeń koncepcji
MaaS jest bowiem redukcja stopnia wykorzystania samochodów indywidualnych
jako podstawowego środka transportu, poprzez udostępnienie alternatywnych
sposobów przemieszczania się, zapewniających jednak podobne lub wyższe
od samochodu osobowego komfort i swobodę podróżowania. Wykorzystanie
tego typu rozwiązań pozwala na załatwienie wszystkich formalności i płatności związanych z wyborem danego środka transportu za pomocą jednej usługi
i „jednego kliknięcia”. Wprowadzenie MaaS na szerszą skalę może oznaczać
radykalne zmiany w dzisiejszym funkcjonowaniu systemów transportowych.
Taki proces wymaga jednak współdziałania wielu systemów i grup interesariuszy w sektorze transportu, m.in. współpracy operatorów transportu publicznego, systemów car-sharing, taksówek, zarządców systemów transportowych,
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a także rozbudowanej infrastruktury ITC pozwalającej m.in. na wiarygodne
planowanie podróży w czasie rzeczywistym.
Należy zaznaczyć, że wiele potencjalnych rozwiązań w obszarze mobilności w inteligentnym mieście łączy oba z wymienionych powyżej obszarów.
Przykładem może być transport publiczny, korzystający zarówno z innowacji
w zakresie alternatywnych paliw i technologii napędu, jak również technologii
ICT, m.in. big data wykorzystywanych do zarządzania i poprawy efektywności. Także elektryfikacja sektora transportu oraz implementacja autonomicznych środków transportu opierają się na nowych technologiach napędu oraz
rozwiązaniach ICT.

36.3. Wyzwania w obszarze wdrażania inteligentnego
transportu w miastach
Poza wymiernymi szansami, rozwój inteligentnych miast niesie ze sobą
także konkretne wyzwania i zagrożenia. Można wyróżnić cztery podstawowe
grupy barier w szerszej implementacji powyższej koncepcji w Polsce: ekonomiczne, technologiczne, regulacyjne oraz kulturowe.

36.3.1. Bariery ekonomiczne
Budowa inteligentnych miast jest kosztownym przedsięwzięciem. Technologie ICT oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca, m.in. komunikacyjna
obejmująca sieć światłowodową, wdrożenie standardu 5G, sieci V2 V i V2I
i sieć energetyczną (smart grids), wymagają bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Do barier ekonomicznych należy także zaliczyć wysokie koszty
pojazdów reprezentujących innowacyjne technologie. Dotyczy to zarówno
pojazdów elektrycznych, jak i autonomicznych. Jedną z głównych barier upowszechnienia pojazdów elektrycznych w Polsce jest obecnie ich niska przystępność cenowa. Najtańszy, dwuosobowy samochód elektryczny na polskim
rynku – Renault Twizzy kosztuje około 55 tys. PLN, natomiast ceny kompaktowych samochodów elektrycznych zaczynają się od około 90 tys. PLN. Tymczasem średnia cena auta kupowanego w Polsce we wrześniu 2017 r. wyniosła
24 768 PLN, a średni wiek pojazdu na drogach to 11 lat23. Powyższe dane
Na podstawie danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, https://www.
samar.pl/
23
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 yraźnie wykazują, że różnica pomiędzy możliwościami przeciętnego nabywcy
w
samochodu w Polsce a ofertą na rynku samochodów elektrycznych jest ogromna
i niewątpliwie wymaga wsparcia instytucjonalnego.
Bariera ekonomiczna będzie także dużym wyzwaniem w elektryfikacji
transportu publicznego w Polsce. Obecnie autobusy z napędem elektrycznym
są ponad dwa razy droższe niż pojazdy napędzane silnikami spalinowymi.
Z podobnymi problemami będzie wiązało się wprowadzanie samochodów autonomicznych w przyszłości, znacząco droższych od klasycznych aut.
Także dostosowanie infrastruktury energetycznej w Polsce do zmieniających
się potrzeb sektora transportu będzie wiązało się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Wraz z planowanym pojawieniem się na polskich drogach, w najbliższych dziesięciu latach, 1 mln pojazdów elektrycznych niezbędne będą rozwój
sieci niskiego i średniego napięcia oraz przyłączenie tysięcy punktów ładowania.

36.3.2. Wyzwania infrastrukturalno-technologiczne
Innowacyjne technologie w transporcie są także obciążone globalnymi
wyzwaniami technologicznymi. W kontekście samochodów elektrycznych
podstawową barierę technologiczną stanowią przede wszystkim koszt, pojemność i żywotność akumulatorów elektrycznych. Wyzwania technologiczne
są także powiązane z kwestiami bezpieczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim najbardziej przyszłościowych rozwiązań – pojazdów autonomicznych,
w których wyzwaniem jest opracowanie niezawodnych systemów prowadzenia samochodu o najwyższych poziomach autonomiczności (poziom 4. i 5.).
Złożone systemy elektroniczne są narażone na ryzyko awarii, problem ten
ilustrują przykłady współczesnych komputerów i smartfonów. Samochody
autonomiczne muszą być natomiast całkowicie bezawaryjne, ponieważ nawet
mały błąd może prowadzić do katastrofalnych skutków. Szerokie korzystanie
z technologii ICT bezpośrednio wiąże się także z kwestiami cyberbezpieczeństwa. Oparcie najważniejszych systemów w mieście, w tym transportowego,
na technologiach informatycznych otwiera możliwość ich zhakowania przez
osoby niepożądane. Także autonomiczne pojazdy drogowe i lotnicze powinny
być odpowiednio zabezpieczone przed przejęciem kontroli. Kwestia cyberbezpieczeństwa dotyczy także ochrony wrażliwych danych osobowych, występujących w analizach big data.
W Polsce ta kategoria barier jest w dużej mierze powiązana z wyzwaniami
ekonomicznymi i oznacza brak odpowiedniej infrastruktury do realizacji pełnych
możliwości płynących z inteligentnego transportu. W wypadku elektryfikacji
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sektora transportu w Polsce bardzo duże ograniczenie stanowi brak ogólnodostępnej sieci szybkiego ładowania.
Wybudowanie i udostepnienie sieci takich punktów będzie wiązało się
z ogromnym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną w całym kraju.
Według wyliczeń Ministerstwa Energii, osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się z wygenerowaniem dodatkowego
popytu na energię na poziomie 4,3 TWh rocznie, co będzie stanowiło niewątpliwie ogromne wyzwanie dla istniejącej infrastruktury energetycznej w Polsce 24.

36.3.3. Wyzwania regulacyjne
Implementacja innowacyjnych technologii w transporcie jest stosunkowo
nowym zjawiskiem, często nieujętym w obowiązującym systemie prawnym.
Dlatego istniejące przepisy i normy mogą w dużym stopniu ograniczać postęp
w ich wdrażaniu.
Dobrym przykładem takich ograniczeń jest kwestia e-mobilności w Polsce,
której efektywna realizacja wymaga ujednolicenia przepisów oraz zmian legislacyjnych. Obecnie w Polsce brakuje m.in przepisów prawa stworzonych specjalnie dla infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, co utrudnia
m.in uzyskanie pozwolenia na budowę takich punktów oraz przyłączenia ich
do sieci energetycznych. Brakuje także przepisów szczegółowo regulujących
zasady sprzedaży energii elektrycznej dla właścicieli tego typu samochodów.
Podobnych wyzwań legislacyjnych można się spodziewać w przyszłości,
wraz z pojawieniem się pierwszych pojazdów autonomicznych. Tu zagadnieniami wymagającymi uregulowania będą m.in kwestia ubezpieczenia oraz
odpowiedzialności za ewentualne wypadki z udziałem tych pojazdów. Coraz
szerszy dostęp do danych i analizy big data wymaga z kolei szczegółowego uregulowania kwestii bezpieczeństwa danych osobowych.

36.3.4. Bariery kulturowe
Ostatnia kategoria wyzwań to bariery kulturowo-społeczne. Innowacyjne
rozwiązania w transporcie zazwyczaj wzbudzają duże zainteresowanie, jednak
nie cieszą się zaufaniem społeczeństwa. Potwierdzają to także badania opinii
społecznej. Duża część z wymienionych w artykule rozwiązań zakłada rezygnację z posiadania własnego samochodu. Tymczasem w naszej kulturze istnieje
24

Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności, Warszawa 2017.
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budowane przez wiele dekad przywiązanie do tradycyjnego modelu posiadania własnego samochodu wyposażanego w konwencjonalny silnik spalinowy,
a wszelkie alternatywne rozwiązania i technologie są często uważane za niepotrzebne i ryzykowne.
W wypadku samochodów elektrycznych do głównych objawów takiego
braku zaufania zalicza się tzw. range anxiety, czyli lęk przed wyczerpaniem
się akumulatorów w pojeździe elektrycznym przed dojechaniem do celu lub
najbliższego punktu ładowania25. W przyszłości, przy wdrażaniu samochodów
autonomicznych, podobną przeszkodą, przynajmniej w początkowym okresie wdrażania technologii, będzie prawdopodobnie obawa o bezpieczeństwo
podróży w samochodzie niewymagającym kierowcy.

36.4. Podsumowanie
Wraz z postępem technologicznym i rozwojem koncepcji inteligentnego miasta funkcjonowanie terenów zurbanizowanych ulegnie radykalnej przemianie
w ciągu najbliższych dekad. Taka transformacja będzie dotyczyła także obszaru
mobilności i sposobów przemieszczania się mieszkańców miast. W najbliższej
perspektywie największe zmiany będą wiązały się z globalnym trendem elektryfikacji sektora transportu oraz rozwojem koncepcji MaaS. Obie kategorie
rozwiązań będą skutkowały stopniowym wyparciem z terenów miejskich samochodów napędzanych silnikami konwencjonalnymi. Natomiast w dłuższej perspektywie niewątpliwie największy wpływ na sektor transportu będzie miała
implementacja pojazdów autonomicznych, oznaczająca całkowitą zmianę współczesnych zasad funkcjonowania transportu. Realizacja powyższych założeń
jest obciążona wieloma rodzajami ryzyka oraz barierami, zwłaszcza w Polsce,
gdzie tradycyjnie innowacyjne technologie są adoptowane z pewnym opóźnieniem wobec reszty świata. Niemniej jednak, można założyć z dużą pewnością,
że w ciągu najbliższych kilku dekad dobiegnie końca model funkcjonowania
transportu oparty na środkach transportu indywidualnego, który nie będzie
w stanie funkcjonować w miastach przyszłości, biorąc pod uwagę towarzyszące
mu ograniczenia środowiskowe i społeczno-ekonomiczne.

25 M. K. Lim, M. Ho-Yin, R. Ying, Toward Mass Adoption of Electric Vehicles: Impact of the
Range and Resale Anxieties, “Manufacturing and Service Operations Management” 2014,
Vol. 17, No. 1.
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Instytut Zarządzania
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych
w Polsce – perspektywa 25 lat

37.1. Wprowadzenie
Obecnie stosowany franczyzowy model rozwoju przedsiębiorstwa kształtował się przez wieki. Jego geneza nie ma wyłącznie biznesowego charakteru
– wiele rozwiązań, z których czerpie franczyza, ma podłoże w relacjach społecznych czy nawet w świecie polityki. Kolebką rozwoju franczyzy we współczesnym kształcie jest rynek amerykański, ale uniwersalność tego modelu
spowodowała, że znalazł on zwolenników wśród przedsiębiorców na całym
świecie. Franczyza jest z powodzeniem stosowana również w Polsce, gdzie
z tego modelu rozwoju korzysta blisko 1,2 tys. sieci i ponad 71 tys. placówek,
zarówno w handlu, jak i usługach. Dzieje się tak, pomimo że franczyza nie jest
w Polsce szczegółowo regulowana przez prawo, a umowa franczyzy funkcjonuje w ładzie prawnym jako umowa nienazwana. Ramy prawne, w których
funkcjonują powiązania franczyzowe, są zakotwiczone w rozmaitych regulacjach, w szczególności tych poświęconych zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Franczyzowy model rozwoju opiera się na współpracy przedsiębiorstw
pozostających organizacyjnie, prawnie i kapitałowo odrębnymi podmiotami.
Franczyzodawca, czyli przedsiębiorstwo wykorzystujące franczyzę do rozwoju
swojej sieci sprzedaży, udziela franczyzobiorcom prawa do korzystania ze swojej
sprawdzonej koncepcji biznesu, marki i bieżącego wsparcia opartego na własnym doświadczeniu1. Dawca licencji inicjuje rozbudowę sieci franczyzowej,
angażując swoje wysiłki oraz kapitał na rzecz rekrutacji franczyzobiorców, ale
Szerzej: M. Ziółkowska, Franczyza-nowoczesny model rozwoju biznesu, wyd. III,
CeDeWu, Warszawa 2014.
1
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również w promocję swoich produktów/usług i marki. Doskonaląc swój know-how, oferuje franczyzobiorcom możliwość ograniczenia ryzyka w trakcie rynkowego debiutu i zapewnia gotowe narzędzia (know-how, marka, marketing
centralny, pomoc franczyzodawcy, specjalistyczne szkolenia), dzięki którym
mogą oni skuteczniej konkurować na rynku. Wypracowanie tych narzędzi stanowi czasochłonny proces, a ich wartość jest na tyle wysoka, że franczyzobiorcy
są gotowi zrzec się części niezależności i ponosić koszty opłat franczyzowych
w zamian za dostęp do nich. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to franczyzodawca stoi w relacji franczyzowej na uprzywilejowanej pozycji, nawet jeśli
biorcy licencji nie są pozbawieni prawa do współdecydowania o pewnych elementach strategii rozwoju marki.
Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r. spowodowały wzrost zainteresowania naszym rynkiem wewnętrznym przez międzynarodowe przedsiębiorstwa
oferujące współpracę na podstawie umowy franczyzowej. Były to początkowo
przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Wypróbowane
wcześniej formy współpracy oparte na powiązaniach franczyzowych postanowiono powielać i implementować na nowych rynkach, atrakcyjnych ze względu
na dużą liczbę ludności i uwolnione potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa,
w ten sposób dokonując ekspansji terytorialnej.
Od momentu pojawienia się w Polsce powiązań opartych na franczyzie
zyskały one duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Dynamiczny rozwój rynku franczyzy warunkował zmiany jakościowe koncepcji franczyzowych
oraz zwiększał ich popularność. W rezultacie doprowadziło to do budowy dojrzałych relacji pomiędzy partnerami współpracy, dominacji systemów polskich
nad zagranicznymi oraz prób ekspansji polskich przedsiębiorstw franczyzowych poza granice kraju.
Celem artykułu jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych
na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu
sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy
krytycznej danych, w tym przeglądu literatury, danych empirycznych i opinii
przedstawicieli przedsiębiorstw franczyzowych pozyskanych podczas kongresów, konferencji, spotkań branżowych.

37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce
Z uwagi na historię naszego kraju oraz na system gospodarczy narzucony
po 1945 r. franczyza nie mogła się w Polsce rozwijać. Dopiero po zmianie
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ustroju gospodarka wolnorynkowa oparta na prawie własności dała możliwość
pojawienia się przedsiębiorstw franczyzowych w Polsce. Początkowo rozwijały się sieci importowane z zagranicy (tzw. franczyza typu inbound). Kapitał
zagraniczny, który zaczął napływać na początku lat 90. XX w., trafił na duży
i mocno nienasycony w każdej branży rynek zbytu. Pierwszymi franczyzodawcami operującymi na polskim rynku były światowe koncerny, takie jak: Yves
Rocher, Adidas czy McDonald’s, a dopiero później do rozwoju sektora dołączyły polskie przedsiębiorstwa. Prekursorami rodzimych franczyz były przedsiębiorstwa rozpoznawalnych marek takich, jak: A. Blikle. Mr Hamburger
i Pożegnanie z Afryką.
Polski rynek był i jest atrakcyjny dla rozwoju systemów franczyzowych,
głównie z powodu dużego potencjału, czyli dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw jako potencjalnych franczyzobiorców szukających możliwości rozwoju, oraz rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe.
Franczyzodawcy coraz częściej muszą zabiegać o franczyzobiorców, dlatego
decydują się na organizację kampanii zachęcających potencjalnych kandydatów, biorą udział w targach franczyzy i inwestują w reklamę, a przede wszystkim uatrakcyjnianą swoje pakiety i wsparcie franczyzowe oferowane nowym
biorcom. Ze względu na częściowe nasycenie rynku franczyzowego w dużych
miastach nowym trendem jest koncentracja franczyzy w małych miastach.
Rozwój polskiego rynku franczyzy w ostatnich 25 latach można podzielić
na kilka faz, które ukształtowały warunki rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw franczyzowych w Polsce. Szczegółowe etapy rozwoju rynku franczyzy
w Polsce przedstawiono w tabeli 1.
Od 1989 r. nieustannie utrzymuje się tendencja wzrostowa zarówno w zakresie liczby systemów, jak i liczby jednostek franczyzowych. W ostatnich latach
jednak dynamika tego wzrostu uległa obniżeniu z uwagi na wkroczenie polskiego rynku franczyzy w fazę dojrzałości i znacznego nasycenia gospodarki
podmiotami franczyzowymi. Na koniec 2016 r. liczba systemów franczyzowych sięgnęła 1171, a liczba jednostek funkcjonujących w ich ramach – 71 374
(rysunek 1). W 2016 r. wzrost liczby systemów wyniósł 4,6 proc. w porównaniu
do rekordowych: 1997 r. – 39,5 proc. i 2008 r. – 27,7 proc. W wypadku liczby
jednostek franczyzowych było analogicznie: w latach 2009–2011 można było
obserwować ciągły wzrost na poziomie 15,5–19,4 proc. Natomiast w okresie
ostatnich trzech lat wzrost ten wyniósł około 3,8 proc.2.

2

Raport o franczyzie w Polsce 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 28.
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Tabela 1. Etapy rozwoju powiązań franczyzowych w Polsce w latach 1989–2017
Etap i okres
trwania

Charakterystyka
procesu

Zachodzące zmiany

Przykłady

1. 1989–1994

Pojawianie się
pierwszych
zagranicznych
systemów
franczyzowych
w Polsce

• napływ zagranicznych konceptów
franczyzowych – inbound
• na rynku pojawiało się zaledwie kilka
nowych systemów rocznie
• większość z nich otwierała najpierw
jednostki pilotażowe

Yves Rocher
McDonald’s
Adidas

2. 1995–2000

Rozwój pierwszych
polskich sieci
franczyzowych

• rodzime systemy wzorowały się
na zagranicznych sieciach franczyzowych
• dalsza ekspansja sieci zagranicznych
na polski rynek
• liczba polskich systemów przekracza
liczbę zagranicznych w Polsce

Pożegnanie
z Afryką
Blikle
Mr Hamburger

3. 2001–2006

Rozkwit
przedsiębiorczości
franczyzowej

• wyższa dynamika rozwoju polskich
systemów niż zagranicznych
• aktywność polskich systemów
• ekspansja polskich systemów za granicę
– outbound

Trendy Hair
Fashion
Indeco
Orlen

4. 2007–2012

Czas spowolnienia
gospodarczego

• rozwój franczyzy jako bezpiecznego
modelu biznesu podczas kryzysu
• znaczna dynamika pojawiania się nowych
systemów
• przyrost jednostek franczyzowych

Big Star
Helen Doron
Yasumi

5. 2013–2017

Spowolnienie
dynamiki wzrostu
rynku franczyzy

• nasycenie rynku konceptami
franczyzowymi i dalszy stabilny rozwój
• budowanie trwałych relacji pomiędzy
dawcą i biorcami
• rozwój multibiorców i franczyzy
multikoncepcyjnej

Delikatesy
Centrum
Mercure
MyTravel.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł rozproszonych.

Obecnie rosnąca liczba konceptów sieciowych oznacza, że oferta systemów franczyzowych jest coraz bogatsza. Sam rynek natomiast staje się coraz
dojrzalszy. Świadczy o tym fakt, że spadło tempo wzrostu liczby systemów
franczyzowych. Warto zauważyć, że spowolnienie dynamiki wzrostu zarówno
liczby systemów, jak i liczby jednostek franczyzowych w Polsce ma związek
z nasyceniem rynkowym oraz trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich
franczyzobiorców, a także doborem i dostępnością właściwej lokalizacji punktów handlowo-usługowych.
Interesujący jest fakt, że w latach 2008–2012, w których panował ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, nastąpił znaczny wzrost liczby sieci franczyzowych w Polsce. W ciągu czterech lat rocznie przybywało po ponad sto sieci.
W rekordowym pod względem ekspansji rynkowej systemów franczyzowych
2010 roku na rynku pojawiło się 181 nowych konceptów. Rok później liczba
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ta wyniosła już 154, a w 2016 r. – 1133. Jednocześnie w latach 2012–2015
można było zauważyć systematyczny wzrost liczby dawców, którzy rezygnowali z rozwoju we franczyzie. Ich liczba w 2012 r. wyniosła 41, a w roku 2015
– już 69. Natomiast w 2016 r. takich przedsiębiorstw było 62. Wnioski, jakie
można wysnuć z zaprezentowanych danych, wskazują na postępującą dojrzałość i nasycenie polskiego rynku franczyzy. To w konsekwencji przekłada się
na większe wymagania w zakresie jakości pakietu franczyzowego, konieczność posiadania przez franczyzodawcę mocnej pozycji rynkowej oraz rozpoznawanej marki. W dalszej perspektywie na rynku będzie się pojawiało coraz
mniej nowych konceptów franczyzowych, aczkolwiek te, które nie sprostają
wymaganiom rynku, będą z niego znikały w formule franczyzy z uwagi na fakt,
że rosnące nasycenie rynku spowoduje intencywne weryfikowanie ofert sieci
przez franczyzobiorców.
Rysunek 1. Liczba systemów i jednostek franczyzowych w Polsce w latach 1990–2017
1400
1200

1120

1220

1000
762

800
600
400

310

200

900

4500

0

31

120

1995**

2000**

45 202

68 557

74 000

2015

2017*

20 661
2005

Liczba systemów franczyzowych

2010

Liczba jednostek franczyzowych

Źródło: Raport o rynku franczyzy w Polsce 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017.

Analizując natomiast zmiany strukturalne zachodzące w powiazaniach
franczyzowych, można zauważyć trend wzrostu odsetka usługowych systemów franczyzowych nad handlowymi. Tendencja ta od 2010 r. się wzmacnia,
a liczba systemów handlowych maleje. Dowodzi to następującej z roku na rok

3
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dojrzałości polskiego rynku franczyzy. Jednakże w strukturze liczby jednostek
franczyzowych obserwuje się dominację placówek handlowych nad usługowymi.
Na koniec 2016 r. liczba sieci franczyzowych w handlu wyniosła 549,
podczas gdy w usługach było to 597. Najwięcej systemów działało w branży
gastronomicznej – ich liczba sięgnęła 204. Franczyza jest także silnie reprezentowana w branży artykułów spożywczych i przemysłowych oraz branży
odzieżowej (po 156 systemów)4. Choć liczba sieci franczyzowych w branżach
handlowych zbliżona jest do liczby tych funkcjonujących w usługach (rysunek 2), to już w zakresie liczby jednostek franczyzowych, a także liczby franczyzobiorców, obserwuje się zdecydowaną dominację systemów handlowych.
Na tę strukturę wpływa głównie branża artykułów spożywczych i przemysłowych, w której od lat działa najwięcej jednostek franczyzowych i franczyzobiorców. Dzieje się tak, ponieważ z roku na rok systematycznie spada liczba
małych, niezależnych sklepów spożywczych w Polsce.
Rysunek 2. Struktura podmiotowa rynku franczyzy w Polsce (w %)
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Źródło: Raport o franczyzie w Polsce 2017, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 39.

Analizując franczyzę w sektorze handlu w rozbiciu na poszczególne
branże, można stwierdzić, że niezmiennie od 2006 r. najwięcej systemów
franczyzowych tworzonych było w branży odzieży i obuwia oraz artykułów
spożywczych i przemysłowych. W 2016 r. systemy jednej, jak i drugiej branży
stanowiły po 28,4 proc. wszystkich systemów funkcjonujących w Polsce. Od
2006 r. najwięcej nowych systemów przybyło w branży artykułów spożywczych
4

Ibidem, s. 37.
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i przemysłowych – w ciągu ostatnich 10 lat aż 99. Na drugim miejscu znalazła
się branża odzieży i obuwia, w której przybyło 75 nowych systemów od 2006 r.
Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby jednostek franczyzowych, niezmiennie od 10 lat branżą, która skupia największą liczbę jednostek franczyzowych, są artykuły spożywcze i przemysłowe. W 2016 r. branża ta skupiała aż
68,65 proc. wszystkich jednostek franczyzowych funkcjonujących na rynku5.
Porównując przyrosty liczby jednostek franczyzowych w ostatnich 10 latach,
można zauważyć trend, że największy wzrost liczby jednostek franczyzowych
nastapił w branży artykułów spożywczych i przemysłowych (o 26 121 jednostek) oraz branży AGD, RTV, IT i telekomunikacji (o 2894 jednostki). Wzrost
w przedstawionych branżach nastepował głównie porzez procesy konsolidacji
i stosowania tzw. franczyzy konwersyjnej, polegającej na przyłączaniu istniejacych sklepów do sieci franczyzowych. Warto także zwrócić uwagę, że jest jedna
branża handlowa, w której następuje znaczny spadek liczby jednostek. Jest
to odzież i obuwie, w samym okresie od 2015 do 2017 r. były to aż 523 sklepy6.
Kolejnym elementem analizy była branża usług we franczyzie, która rozwija się szybciej niż handel. Od 2002 r. najwięcej systemów franczyzowych
ze wszystkich branż usługowych notuje branża gastronomiczna. Liczba sieci
w tej branży na koniec 2016 r. wyniosła 204. Popularność gastronomii na rynku
franczyzy wynika z faktu, że jest duża liczba potencjalnych biorców, którzy
chcą uzyskać fachowe doradztwo i know-how od dawcy, żeby sprostać wymogom administracyjno-prawnym stawianym nowo powstającym placówkom.
Drugą pod względem liczebności systemów franczyzowych branżą usługową
na koniec 2016 r. była branża usług dla klientów indywidualnych (93 systemy),
a na trzecim miejscu uplasowała się branża edukacyjna (87 systemów). Najwięcej placówek przybywa w usługach dla klientów indywidualnych i gastronomii, trend ten obserwowany jest od 10 lat. Liczba jednostek w tych branżach
wzrosła odpowiednio do 2863 oraz 3194 jednostki.
Interesujący jest fakt, że na polskim rynku franczyzy dominują koncepty,
których wiek mieści się w przedziale 6–10 lat (31,2 proc.). Najmniej, bo niecałe
18 proc., działa w sieci poniżej dwóch lat7. Od 2011 r. zmniejsza się udział najnowszych konceptów w łącznej liczbie sieci franczyzowych w Polsce. Można prognozować, że w najbliższym okresie ten trend będzie się umacniał, a na rynku
będą funkcjonowały coraz dojrzalsze systemy.
5
6
7
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Co bardzo istotne, polski rynek franczyzy charakteryzuje się dominacją
rodzimych systemów franczyzowych. W 2016 r. ponad 80 proc. konceptów zarządzanych było przez polskich franczyzodawców8. Jednocześnie tempo wzrostu
liczby systemów polskich było zdecydowanie wyższe niż zagranicznych. Podczas gdy rodzimych sieci przybyło kilkadziesiąt, do Polski wszedł tylko jeden
zagraniczny franczyzodawca. Najczęściej ekspansja zagranicznych systemów
na polski rynek odbywa się z wykorzystaniem spółki zależnej i licencji master.
Analizując strukturę pochodzenia zagranicznych konceptów, należy zauważyć,
że największą ich część (19,7 proc.) stanowią systemy franczyzowe pochodzące
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na drugim miejscu plasują się koncepty
niemieckie (17,5 proc.), a na trzecim – włoskie (16,2 proc.)9.
O dojrzałości polskiego rynku franczyzy świadczy fakt, że z roku na rok
wzrasta liczba polskich systemów, które decydują się na ekspansję zagraniczną. Jeszcze w roku 2000 były zaledwie trzy takie koncepty, na koniec 2016 r.
poza Polską rozwijało się już 127 polskich sieci franczyzowych10. Najpopularniejszymi kierunkami ekspansji polskich franczyzodawców są kraje sąsiadujące – Słowacja, Czechy, Niemcy i Ukraina.
Kolejnym elementem warunkującym stopień rozwoju polskiego rynku
franczyzy jest także średnia liczba placówek w systemie franczyzowym, która
wzniosła w 2016 r. 60,95. W branży handlowej była zdecydowanie większa
– 99,8, a w usługach wyniosła 27,8. Najwięcej placówek na jeden system
franczyzowy przypadło w handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi
– 241,1, a najmniejszą średnią liczbą placówek charakteryzowała się branża
usług dla biznesu. Na tle Europy polski rynek ze względu na średnią liczbę
jednostek przypadających na system franczyzowy plasuje się powyżej takich
krajów o zakorzenionej pozycji franczyzy, jak: Francja (średnio 38,8 jednostek
na system), Hiszpania (45,5), Wielka Brytania (47) czy Włochy (56,8). Jedynym krajem o wyższej średniej są Niemcy (65). Wynika to z relatywnie niewielu barier wejścia do sieci w Polsce, łatwych warunków stawianym biorcom,
a czasem z nieprzestrzegania przez franczyzodawców obowiązku wpłacania
przez biorcę wszystkich opłat franczyzowych. Częstą praktyką w Polsce jest
rezygnacja przez dawcę z opłaty licencyjnej, a także z bieżącej czy marketingowej, co zachęca do podjęcia współpracy franczyzowej.

8
9
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Istotne jest także wskazanie zjawiska zachodzącego coraz liczniej na polskim
rynku, to jest podsiadania więcej niż jednej placówki przez franczyzobiorcę.
Jest to jeden z najwyższych stopni rozwoju rynku, a mianowicie mulitfranczyzobiorcy posiadający kilka jednostek w jednym lub kilku systemach franczyzowych. Świadczy to o potrzebie wykorzystywania doświadczenia biorcy oraz
zmniejszającej się liczbie potencjalnych biorców, a także potrzebie rozwoju
dobrze prosperujących franczyzobiorców. W 2016 r. średnio na jednego franczyzobiorcę przypadało 1,22 placówki franczyzowej11.

37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych
Rynek franczyzowy w Polsce od momentu powstania pierwszych sieci
franczyzowych charakteryzuje się znaczną dynamiką wzrostu. Jednak istnieje pewna granica nasycenia rynku powiązaniami franczyzowymi. Wynika
to przede wszystkim z czynników obiektywnych, takich jak: brak odpowiednich
biorców czy opłacalnych lokalizacji, a także z rosnącej konkurencji i nasycenia rynkowego. Polski rynek osiągnie skalę znacznego nasycenia w ciągu kilku
lat i wtedy nastąpi swoista weryfikacja istniejących konceptów. Stabilną pozycję
będą miały na rynku jednostki rentowne, należące do dobrze zorganizowanych
systemów franczyzowych. Franczyzodawcy natomiast będą dopracowywali
formaty współpracy z franczyzobiorcami, a na rynku pozostaną te koncepty,
które zaspokajają potrzeby klientów, zapewniając jednoczenie opłacalność
funkcjonowania zarówno franczyzobiorcom, jak i franczyzodawcom. Należy
zaznaczyć, że zwiększy się także rola komunikacji wewnątrz systemu na linii
biorcy–dawca, a franczyzodawcy będą się starali czerpać innowacyjne pomysły od biorców mających codzienny kontakt z klientami.
W świecie powiązania franczyzowe rozwijają się znacznie dłużej niż w Polsce
i w związku z tym pojawiają się pomysły na wykorzystanie licencji na sprawdzony biznes w różnorodnych branżach i formach funkcjonowania, w Polsce
są one dopiero implementowane lub są jeszcze przyszłością dla rodzimego rynku.
W przyszłości nastąpi znaczny wzrost wiedzy na temat powiązań franczyzowych, a tym samym rozwój instytucji otoczenia biznesu podejmujących inicjatywy wsparcia franczyzy oraz wzrost roli centrów edukacyjnych. Trendy
te spowodują zwiększenie świadomości istnienia franczyzy w ofertach banków, co przyczyni się do dalszego rozwoju powiązań opartych na franczyzie.
11
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W Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie Zachodniej powiązania
franczyzowe występują w coraz to nowych branżach. Można je spotkać m.in.
w: usługach medycznych, pomocy społecznej, „zielonych biznesach”, prywatnych sieciach bankomatów, maszynach vendingowych, usługach logistycznych czy usługach mobilnych. Wiele z tych pomysłów znajdzie swoje rynkowe
miejsce także w Polsce. Dynamicznym wzrostem na najbardziej rozwiniętym
rynku franczyzowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki charakteryzuje się
franczyza mobilna, oferująca usługi i produkty bezpośrednio w domu lub biurze, pojawiająca się w coraz to nowych branżach od usług koszenia trawników czy pielęgnacji czworonogów, poprzez opiekę nad osobami starszymi, aż
po sprzedaż kwiatów.
Dominującym trendem przyszłości jest, wzorem krajów zachodnich to, że
coraz więcej franczyzobiorców będzie posiadało kilka jednostek tego samego
systemu, jak i niekonkurujących ze sobą różnych systemów franczyzowych.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia z multibiorcą. W krajach o zakorzenionej pozycji powiązań franczyzowych wzrastającym trendem jest także
wykorzystanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu, znajomości lokalnego
rynku przez biorców, czyli multi concept franchising. Następuje to poprzez
prowadzenie przez biorców jednostek franczyzowych różnych, niekonkurencyjnych względem siebie, systemów. Multibiorcy prowadzą więc jednocześnie
np. jednostki restauracji szybkiej obsługi, hotele, stacje benzynowe oraz inne
usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Zmiany, jakie już zachodzą we franczyzie w krajach o długiej historii franczyzowej, to umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o franczyzobiorców i ich wyniki finansowe, efektywna wymiana wiedzy na płaszczyznach
dawca–biorcy i pomiędzy biorcami. Franczyzodawcy oferują bogate pakiety
franczyzowe (finansowanie, pomoc), zachęcające potencjalnych biorców do
współpracy. Także systemy funkcjonujące w Polsce, by zainteresować potencjalnych biorców, będą musiały oferować bogate pakiety franczyzowe i wsparcie
dla biorców, od początku współpracy aż do rozwiązania umowy franczyzowej.
Zachodzą także zmiany w profilu biorców, coraz częściej partnerami systemów stają się osoby z doświadczeniem zawodowym. W USA większość nowych
franczyzobiorców to byli pracownicy korporacji mający odpowiednie zasoby
finansowe i kilkunastoletnią znajomość pracy w dużej organizacji. Franczyza
staje się także formą realizacji zawodowej dla kobiet, pozwalającą im prowadzić niezależny biznes. Franczyzodawcy zaczynają także dostrzegać rolę i znaczenie studentów jako nowych perspektywicznych biorców.
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Wskazane powyżej trendy zaczną się pojawiać i odgrywać coraz większą rolę
na polskim rynku, który od wielu lat dynamicznie się rozwija, nawet w okresie
stagnacji gospodarczej, i będą nadal zyskiwały na znaczeniu.

37.4. Podsumowanie
Kolebką rozwoju franczyzy we współczesnym kształcie jest rynek amerykański, ale uniwersalność tego modelu spowodowała, że znalazł on zwolenników wśród przedsiębiorców na całym świecie. W Polsce co roku rośnie nie
tylko liczba systemów franczyzowych, ale także liczba uczestników w już istniejących sieciach, co pozwala przypuszczać, że chociaż polski rynek franczyzy
osiąga powoli stadium dojrzałości, to ma jeszcze duży potencjał rozwojowy.
W Europie obserwuje się natomiast zjawisko braku odpowiednich franczyzobiorców i duże nasycenie rynku konceptami franczyzowymi. Europejskie trendy
mają odzwierciedlenie na polskim rynku zarówno pod względem ilościowym,
jak i jakościowym. Podobnie jak w wypadku dojrzałych rynków europejskich
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania) w Polsce nasila się tendencja do ekspansji
rodzimych systemów za granicę, rośnie popularność współpracy na zasadzie
franczyzy w nowych branżach (zdrowia, opieki nad osobami starszymi) oraz
w mniejszych przedsięwzięciach typu biznes online czy usługi dla domu. Podsumowując, można uznać, że polski rynek franczyzy charakteryzuje się postępującą dojrzałością, o czym świadczy zarówno stabilizująca się dynamika
liczby sieci, jak również rosnąca liczba polskich konceptów decydujących się
na ekspansję zagraniczną.
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38. Monitoring przemian gospodarki miasta
– zarys modelu

38.1. Wprowadzenie
Nie ulega wątpliwości, że centralne miejsce w działaniach władz każdego
miasta na rzecz rozwoju lokalnego winien zajmować problem kreowania, stymulowania i wspierania rozwoju gospodarczego, gdyż od skali, tempa i poziomu
tego rozwoju zależą przede wszystkim:
• rozmiary bezrobocia,
• wielkość dochodów ludności,
• wielkość dochodów budżetu miasta – własnych (podatki i opłaty lokalne)
oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek od osób fizycznych i prawnych,
a więc w konsekwencji poziom życia lokalnej społeczności.
Z punktu widzenia konkretnego inwestora każde miasto przedstawia określone walory użytkowe lokalizacji (korzyści miejsca). Ich atrakcyjność zależy
od charakteru działalności, jaką zamierza on prowadzić, zaś podstawowym
kryterium rozstrzygającym o optymalnej lokalizacji będzie maksymalizacja
sumy tych walorów lub minimalizacja kosztów prowadzenia określonej działalności gospodarczej, a więc w konsekwencji powstanie określonych korzyści
zewnętrznych, których szczególnym rodzajem są właśnie korzyści miejsca. Nie
są one wynikiem działalności samego inwestora, lecz wynikają z określonych
walorów użytkowych lokalizacji na określonym obszarze. Stanowią one źródło zysku dla poszczególnych inwestorów.
Aby skutecznie kreować i stymulować rozwój gospodarczy miasta, niezbędna
jest dobra znajomość przez jego władze sytuacji gospodarki lokalnej oraz uwarunkowań i możliwości jej rozwoju (wewnętrznych i zewnętrznych), wymagań
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i preferencji lokalizacyjnych przedsiębiorstw oraz tendencji rozwojowych (dotychczasowych i przyszłych) gospodarki w skali międzynarodowej i krajowej.
W tej sytuacji niezbędne staje się prowadzenie stałego monitoringu przemian gospodarczych zachodzących w mieście. Jest to istotne ze względu na:
• stały proces transformacji gospodarki lokalnej,
• złożoność dynamiki i struktury zachodzących przeobrażeń gospodarczych,
• przekształcenia struktury przestrzennej miasta i zmiany w stanie środowiska przyrodniczego, dokonujące się w wyniku rozwoju gospodarki lokalnej,
• konieczność harmonizowania procesów rozwoju gospodarczego i społecznego
z rozwojem przestrzennym miasta, przy poszanowaniu wymogów ochrony
środowiska przyrodniczego, a więc skutecznych działań na rzecz urzeczywistniania zasady rozwoju zrównoważonego opartego na wiedzy i innowacjach,
• konieczność perspektywicznego planowania rozwoju miasta, w tym tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju gospodarki lokalnej.
Aby skutecznie realizować to zadanie, władze miasta muszą dysponować
odpowiednim zbiorem informacji, który umożliwi ocenę występujących tendencji rozwoju i przemian strukturalnych zachodzących w gospodarce lokalnej. Niezbędne jest więc stworzenie odpowiedniej bazy danych, która będzie
podstawą monitorowania tych przemian.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie autorskiego zarysu
modelu monitoringu przemian w gospodarce miasta, a także wskazanie, w jaki
sposób będzie można wykorzystać zgromadzone informacje. Chodzi tu więc
o określenie odpowiedniego zbioru danych liczbowych, a następnie mierników
umożliwiających nie tylko śledzenie i ocenę zmian zachodzących w gospodarce
lokalnej, ale także tworzenie na tej podstawie prognoz gospodarczych oraz formułowanie polityki gospodarczej władz samorządowych, która winna stanowić
integralną część kompleksowej polityki rozwoju miasta. Właściwe rozważania
zostaną poprzedzone ogólnymi rozważaniami dotyczącymi roli władz miasta
w kreowaniu, stymulowaniu i wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego.

38.2. Władze miasta a lokalny rozwój gospodarczy
Skala i tempo rozwoju gospodarki lokalnej są w coraz większym stopniu
zależne od rozmiarów zainwestowanego kapitału prywatnego i publicznego.
W grę mogą wchodzić trzy rodzaje kapitału inwestycyjnego1:
1 Zob. szerzej: M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski,
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• kapitał lokalnych inwestorów (obecnych mieszkańców, istniejących podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji),
• kapitał zewnętrzny (mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji),
• kapitał samorządu miejskiego (własny lub zgromadzony z różnych źródeł zewnętrznych, np. kredyty, obligacje komunalne, dotacje, subwencje,
środki zagraniczne).
Kapitał samorządu miejskiego przeznaczany jest na tworzenie jak najlepszych walorów użytkowych lokalizacji (korzyści miejsca) zarówno dla miejscowych inwestorów, jak i nowych zewnętrznych inwestorów, gdyż tylko w tym
wypadku można liczyć na zainwestowanie przez nich własnego kapitału i tym
samym zdynamizowanie procesów rozwoju gospodarki lokalnej.
Walory użytkowe lokalizacji (korzyści miejsca) występujące w danym mieście mogą podnosić lub obniżać jego atrakcyjność lokalizacyjną (inwestycyjną)
zarówno dla inwestorów lokalnych, jak i potencjalnych inwestorów zewnętrznych. W wypadku tych ostatnich istniejące walory użytkowe lokalizacji mogą
ich przyciągać lub odpychać od lokalizowania działalności w określonym mieście. Nowe inwestycje dynamizują lokalny rozwój gospodarczy, gdyż uruchamiają mechanizm tzw. „rozwoju od góry” opartego na zasobach egzogenicznych.
Ponadto, napływ zewnętrznego kapitału reprezentującego zwłaszcza nowoczesne dziedziny działalności gospodarczej sprzyja także dyfuzji wiedzy i innowacji.
Należy zwrócić także uwagę na problem zdolności konkurencyjnej podmiotów gospodarczych i jej wpływu na procesy rozwoju lokalnego. Otóż konkurencyjność staje się współcześnie jednym z podstawowych problemów
ekonomicznych. Konkurencja w dobie społeczeństwa postindustrialnego
i informatycznego w warunkach postępującej globalizacji gospodarki zmienia
swój charakter. W coraz większym stopniu zdolność konkurencyjna podmiotów gospodarczych zależeć będzie nie tylko od ich sprawności i efektywności
funkcjonowania, ale także od sprawności i efektywności funkcjonowania miast,
w których są zlokalizowane. Można więc stwierdzić, że specyfiką współczesności jest jednoczesne konkurowanie przedsiębiorstw i miast, w których działają.
O poziomie konkurencyjności decydować będzie przede wszystkim zdolność
do tworzenia i absorbowania innowacji zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i miasta oraz tworzenie – przez ich władze – jak najlepszych walorów
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; M. Ziółkowski, Zintegrowana polityka rozwoju jako wyraz racjonalności działania władz samorządu gminnego, w: Nauki ekonomiczne
w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
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użytkowych lokalizacji (korzyści miejsca) dla miejscowych i zewnętrznych
inwestorów. Polityka władz miasta w tym zakresie polegać winna głównie na2:
• modernizacji oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,
• tworzeniu warunków dla rozwoju tzw. otoczenia biznesu,
• organizowaniu i wspieraniu konsultingu gospodarczego dla inwestorów,
• inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz współpracy biznesu i sfery naukowo-badawczej,
• wspieraniu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
• racjonalnej gospodarce gruntami (uregulowanie spraw własności gruntów,
zapewnienie nowych atrakcyjnych terenów pod zabudowę o odpowiednim
wyposażeniu, utworzenie „banku terenów” itp.),
• kształtowaniu wysokiej jakości zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej przyswajanie przez podmioty gospodarcze korzyści zewnętrznych
oraz generowanie korzyści aglomeracji,
• prowadzeniu aktywnych działań promocyjnych walorów i zasobów, znajdujących się na terenie miasta – jest to podstawowy warunek kształtowania jego jak najlepszego wizerunku.

38.3. P
 odstawowe założenia monitoringu przemian
w gospodarce miasta
Dla potrzeb monitoringu gospodarkę miasta podzielono na dwa współzależne sektory, czyli:
• sektor rynkowy – zaliczono do niego nie tylko podmioty gospodarcze działające dla zysku, ale i organizacje nienastawione na zysk,
• sektor samorządowy – zaliczono do niego wszystkie rodzaje działalności
ustawowo podporządkowane miastu.
Podział ten wynika z faktu, że podstawowym zadaniem władz miasta jest
troska o jak najlepsze warunki zarówno życia ludności, jak i prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. Realizacja tego zadania wymaga znajomości zmian liczby i struktury ludności (demografia) oraz kierunków i dynamiki
przekształceń dokonujących się w sektorze rynkowym (gospodarka).
Ilość danych przedstawiających zmiany w gospodarce miasta jest z reguły
bardzo duża. Na tej podstawie można skonstruować również dużą liczebnie
H. Godlewska, M. Typa, Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, seria „Monografie i Opracowania”, nr 471.
2
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grupę różnych mierników, które posłużą do oceny zachodzących zmian gospodarczych. Jednak nadmierna ilość danych i mierników może zaciemniać obraz
dokonujących się przemian i utrudniać ich ocenę. Z tego względu należy zbierać
dane źródłowe o zjawiskach i procesach, które wywierają rzeczywiście istotny
wpływ na gospodarkę lokalną i jej zmiany. Czynnikiem ograniczającym ilość
danych źródłowych i mierników są także niedostatki państwowej i samorządowej bazy informacyjnej (statystycznej). W związku z tym jako kryterium doboru
danych przyjęto skalę oddziaływania danego czynnika na potrzeby rozwojowe
miasta. Z tego punktu widzenia najważniejsze znaczenie mają zmiany liczby
i struktury ludności oraz pracujących w gospodarce miasta, które można traktować jako pierwotne czynniki procesów gospodarczych w mieście, a pozostałe
jako pochodne. Propozycję dziedzin gospodarki miasta do objęcia monitoringiem prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Dziedziny gospodarki miasta proponowane do objęcia monitoringiem
Czynniki pierwotne procesów gospodarczych
Ludność
Pracujący
SEKTOR RYNKOWY – czynniki pochodne procesów gospodarczych
Podmioty gospodarcze (aktywność gospodarcza)
Handel zagraniczny gospodarki
Wyniki finansowe gospodarki
Środki trwałe w gospodarce
Nakłady inwestycyjne w gospodarce, w tym zagraniczne
Budownictwo mieszkaniowe
Rynek nieruchomości
Hotele, motele i gastronomia
Nauka i szkolnictwo wyższe
SEKTOR SAMORZĄDOWY – czynniki pochodne procesów gospodarczych
Dochody budżetu miasta i ich źródła
Wydatki bieżące budżetu miasta i ich struktura
Wydatki kapitałowe, w tym inwestycyjne budżetu miasta i ich struktura
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zaprezentowanego zbioru informacji można stworzyć bazę
danych, która powinna być systematycznie aktualizowana, aby śledzić proces przemian zachodzących w gospodarce miasta. Monitorowanie tych przemian winno być prowadzone w dwóch układach odniesienia – dynamicznym
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i porównawczym. Zastosowanie układu dynamicznego umożliwi analizę i ocenę
zmian gospodarczych w kategoriach postępu lub regresu. Wymaga to corocznego gromadzenia niezbędnych danych wyjściowych. Z kolei, zastosowanie
układu porównawczego umożliwi przedstawienie zmian w gospodarce miasta i jej pozycji na tle otoczenia terytorialnego. Analizę porównawczą należy
prowadzić względem średnich wartości: unijnych, ogólnokrajowych, wojewódzkich, porównywalnych wielkościowo miast. Monitorowanie tych zmian
wymaga skonstruowania odpowiedniego zbioru mierników oceny, który pozwoli
przedstawić w miarę możliwości syntetyczny obraz zachodzących przemian3.

38.4. Mierniki oceny przemian gospodarki miasta
Odpowiedź na pytanie: Jak mierzyć rozwój gospodarki miasta?, jest złożona zarówno od strony merytorycznej, jak i metodycznej, ale równocześnie
ma zasadnicze znaczenie dla sterowania procesami rozwoju gospodarczego
przez władze miasta. Uzyskanie w miarę obiektywnej oceny skali, dynamiki
i poziomu rozwoju wymaga stworzenia odpowiedniego systemu informacji
statystycznej i planistycznej.
Ocena stanu istniejącego i planowanie rozwoju lokalnej gospodarki winny
być oparte na zbiorze zmiennych, umożliwiających dokonywanie analiz i ocen:
• skali i dynamiki rozwoju gospodarki miasta,
• przekształceń strukturalnych gospodarki miasta,
• procesów lokalizacji przestrzennej działalności gospodarczej na terenie
miasta.
Liczba mierników jest teoretycznie nieograniczona. Jednak w praktyce
– wobec niedostatków bazy informacyjnej, w tym danych statystycznych – liczba
możliwych do wykorzystania mierników jest niestety ograniczona. Stąd też
proponowane mierniki są wyrazem kompromisu między naszymi dążeniami
do jak najszerszej oceny i analizy przemian w gospodarce miasta a zakresem
informacji źródłowych, możliwych do zgromadzenia. Należy podkreślić, że polski system statystyki państwowej nadal nie jest dostosowany do potrzeb analizy
3 W statystyce badań zjawisk społeczno-gospodarczych zbiór zmiennych zwany jest
miernikami. Są to zmienne losowe opisujące efekty gospodarowania, czyli skalę i dynamikę
rozwoju gospodarczego, a także jego przemiany strukturalne. Zbiór mierników występuje
tylko w charakterze zbioru zmiennych objaśniających poziom rozwoju gospodarczego,
osiągnięty w danej jednostce czasu i przestrzeni. Służy zatem do sformułowania liczbowej
(zawsze będącej tylko statystycznym przybliżeniem) odpowiedzi na pytanie „jak jest?”.
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zjawisk gospodarczych w wymiarze lokalnym. Publikowane przez urzędy statystyczne informacje statystyczne mają co najmniej roczne opóźnienie, co praktycznie uniemożliwia bieżące przedstawianie aktualnej sytuacji, występującej
w gospodarce miasta. W rezultacie proponowane mierniki odzwierciedlają nie
tyle stan faktyczny, co stan, jaki wynika z możliwych do zgromadzenia materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy dokonać selekcji mierników przemian
gospodarki miasta, z punktu widzenia dostępności danych statystycznych, niezbędnych do ich wyliczenia. Przy tym ograniczeniu, dla określenia właściwego
ich zbioru winny być brane pod uwagę następujące przesłanki:
• poszczególne mierniki powinny w sposób możliwie pełny obejmować najważniejsze problemy związane z rozwojem gospodarczym,
• poszczególne mierniki powinny wyrażać zarówno ilościowe, jak i w miarę
możliwości – jakościowe aspekty lokalnego rozwoju gospodarczego.
W zależności od sposobów liczenia (konstrukcji) mierników reagują one
na szerszy lub węższy zakres działalności gospodarczej i w związku z tym
zawierają odmienny zasób informacji. Stąd też, z punktu widzenia charakteru
agregacji mierników oceny przemian w gospodarce miasta, można wyróżnić
dwie ich grupy:
• mierniki podstawowe (wiodące) – charakteryzują jednocześnie wiele dziedzin lub całokształt działalności gospodarczej – te mierniki mają największą pojemności informacyjną,
• mierniki uzupełniające (wyspecjalizowane) – dotyczą ściśle określonych
grup zjawisk gospodarczych (powinny być zharmonizowane z miernikami
podstawowymi).
Na tym tle pojawia się pytanie, czy istnieje miernik syntetyczny odzwierciedlający przemiany w gospodarce miasta? Niestety znalezienie takiego miernika
jest praktycznie niemożliwe, bowiem przemiany dokonujące się w gospodarce lokalnej mają charakter wieloaspektowy i oddziałują w istotny sposób
na funkcjonowanie sfery społecznej, przestrzennej i ekologicznej. Ponadto,
ograniczeniem jest niedobór danych statystycznych gromadzonych w układzie
lokalnym przez GUS4. Z tego względu do oceny zmian w gospodarce miasta
4 Niewątpliwie najlepszym miernikiem zmian w gospodarce miasta byłby produkt
lokalny brutto (PLB), liczony analogicznie jak PKB, ponieważ spełnia on w największym
stopniu kryterium syntetycznego charakteru. Niestety jego obliczenie w skali lokalnej jest
bardzo skomplikowane i pracochłonne, a co za tym idzie bardzo kosztowne. Wskutek tego
PKB nie jest obliczany w skali lokalnej. Dość często stosowanym w praktyce miernikiem
rozwoju lokalnego (traktowanym jako miernik syntetyczny) jest liczba ludności miasta. Jej
wzrost jest traktowany jako pochodna rozwoju gospodarczego. Jednak nie we wszystkich
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trzeba wykorzystywać wyselekcjonowany zbiór różnych mierników (podstawowych i uzupełniających). Nie jest bowiem słuszne uwzględnianie wszystkich możliwych mierników, ponieważ ich nadmierna liczba może zaciemniać
pole percepcji mierników rzeczywiście ważnych dla oceny przemian gospodarki miasta. Pewną wadą mierników jest to, że nie można ich obliczać na bieżąco, lecz nieraz z wielomiesięcznym opóźnieniem czasowym. Niezbędny jest
więc pewien zestaw mierników charakteryzujących na bieżąco koniunkturę
gospodarczą miasta. Można je nazwać miernikami koniunktury gospodarczej
miasta. Podstawowym miernikiem tej koniunktury może być liczba bezrobotnych, która jest rejestrowana na bieżąco. Istotnym miernikiem może być także
liczba wydawanych pozwoleń budowlanych, która jest dość czuła na zmiany
koniunktury gospodarczej. Rolę mierników koniunktury mogą spełniać również niektóre rodzaje dochodów budżetów miast. W pierwszym rzędzie należy
wymienić dochody miasta z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych czy z podatku od nieruchomości. Przydatnym miernikiem w tym
zakresie mogą być także wpływy z opłaty skarbowej, które wykazują wyraźną
zależność od zmian sytuacji gospodarczej miasta.
Spośród wielu analizowanych mierników do monitorowania zmian w gospodarce miasta przyjęto 15 mierników podstawowych (wiodących), 22 mierniki
wyspecjalizowane (uzupełniające) i 5 mierników koniunktury. Spełniają one
– zdaniem autora – w największym stopniu przedstawione kryteria. Mierniki
te prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Propozycja zbioru mierników oceny przemian gospodarki miasta
Mierniki podstawowe (wiodące)
Liczba pracujących na 1000 mieszkańców
Stopa bezrobocia
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

przypadkach może być on stosowany, ponieważ w praktyce występuje taka sytuacja, że
liczba zamieszkującej ludności w mieście zmniejsza się bądź od wielu lat praktycznie się
nie zmienia, a równocześnie występuje rozwój gospodarczy. W związku z tym przemiany
demograficzne należy traktować jako wyznacznik potrzeb rozwojowych, a nie skutek rozwoju gospodarczego. Dochody ludności mogłyby być jednym z lepszych syntetycznych mierników rozwoju lokalnego. Zależą one w dużym stopniu od sytuacji gospodarczej miasta.
Im jest ona korzystniejsza, tym wyższe dochody i odwrotnie. Ich wzrost jest jednocześnie
wynikiem i czynnikiem zwiększania produkcji i zatrudnienia. Mamy więc tu do czynienia
z efektem mnożnikowym wzrostu dochodów ludności. Jednak uzyskanie danych o całości dochodów ludności miasta jest raczej niemożliwe. Jedynym bowiem źródłem danych
są badania budżetów rodzinnych, które, ze względu na konieczność stosowania metody
reprezentacyjnej, dają wiarygodne wyniki jedynie w skali kraju.
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Mierniki podstawowe (wiodące)
Nakłady inwestycyjne ogółem w gospodarce na 1000 mieszkańców
Wartość inwestycji zagranicznych na 1000 mieszkańców
Liczba wydanych pozwoleń budowlanych
Dochody własne ogółem budżetu miasta na 1000 mieszkańców
Dochody budżetu miasta z tytułu udziału w PIT i CIT na 1000 mieszkańców
Wpływy z opłaty skarbowej budżetu miasta na 1000 mieszkańców
Wydatki inwestycyjne budżetu miasta na 1000 mieszkańców
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
Liczba studentów na 1000 mieszkańców
Liczba nauczycieli akademickich w szkołach wyższych na 1000 mieszkańców
Liczba pracowników naukowo-badawczych na 1000 mieszkańców
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w PLN na 1 mieszkańca
Mierniki wyspecjalizowane (uzupełniające)
Sektor rynkowy
Relacje ekonomiczne w gospodarce:
• Wskaźnik poziomu kosztów (relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności
do przychodów z całokształtu działalności)
• Wskaźnik rentowności obrotu brutto (relacja wyniku finansowego brutto do przychodów
z całokształtu działalności)
• Wskaźnik rentowności obrotu netto (relacja wyniku finansowego netto do przychodów
z całokształtu działalności)
• Wynik finansowy netto do wartości środków trwałych netto
• Nakłady inwestycyjne do wartości środków trwałych brutto
Handel zagraniczny:
• Udział inwestycji zagranicznych w ogólnych nakładach inwestycyjnych
• Wartość eksportu gospodarki na 1000 mieszkańców
• Wartość importu gospodarki na 1000 mieszkańców
• Saldo obrotów na 1000 mieszkańców
Rynek nieruchomości:
• Liczba mieszkań oddanych do użytku (w danym roku) na 1000 mieszkańców
• Liczba miejsc noclegowych ogółem na 1000 mieszkańców, w tym hotele i motele
• Liczba sklepów na 1000 mieszkańców
• Powierzchnia sklepów w mkw. na 1000 mieszkańców
• Przeciętna wielkość sklepu w mkw.
Badania i rozwój:
• Liczba zgłoszonych wynalazków
• Liczba udzielonych patentów
• Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
• Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu
• Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczej i rozwojowej
Sektor samorządowy
• Dochody ogółem budżetu miasta na 1000 mieszkańców
• Udział wydatków kapitałowych w wydatkach ogółem
• Wydatki inwestycyjne na 1000 mieszkańców
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Mierniki koniunktury

Liczba bezrobotnych
Liczba wydanych pozwoleń budowlanych
Dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości
Dochody budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(CIT i PIT)
Wpływy z opłaty skarbowej
Źródło: opracowanie własne.

38.5. M
 onitoring jako podstawa prognoz i polityki rozwoju
gospodarki miasta
Formułowanie polityki rozwoju gospodarki miasta wiąże się z przewidywaniem przyszłości (prognozowaniem). Jest to niezbędny element i zarazem
warunek świadomego oraz racjonalnego działania władz miasta w sferze rozwoju gospodarki lokalnej. Prognozy wspomagają planowanie skutecznych strategii rozwoju miast, umożliwiają określenie hipotetycznie, w jakich warunkach
przyjdzie w przyszłości im funkcjonować oraz umożliwiają stworzenie procedur
postępowania, które byłyby reakcją na nieprzewidziane zdarzenia. Stanowię
także podstawę definiowania potrzeb rozwojowych oraz formułowania polityki
władz samorządowych w odniesieniu do gospodarki lokalnej jako integralnej
części kompleksowej polityki rozwoju miasta (rysunek 1).
Punktem wyjścia w pracach nad prognozą gospodarczą winna być analiza
i ocena przeprowadzone przy wykorzystaniu informacji i danych liczbowych
zebranych w trakcie prowadzonego monitoringu. Następnie na podstawie
diagnozy stanu istniejącego należy określić strategiczne dziedziny rozwojowe
gospodarki miasta. Aby określić te dziedziny, należy przeprowadzić co najmniej następujące analizy:
• uwarunkowań rozwoju gospodarki (zewnętrznych i wewnętrznych),
• rozwoju dziedzin branych pod uwagę, uwzględniając ich trendy rozwojowe
(perspektywy wzrostu zatrudnienia, wielkości sprzedaży, budowy nowych
zakładów lub modernizacji istniejących, itp.) – chodzi tu także o analizę
przyszłościowych trendów i nowych kierunków rozwoju miast oraz aglomeracji miejskich w skali świata i Unii Europejskiej,
• cech charakterystycznych danych dziedzin z punktu widzenia ich wielkości produkcji i zbytu, zatrudnienia, zapotrzebowania na surowce, usługi
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infrastruktury technicznej, potrzeb terenowych, wpływu na stan środowiska przyrodniczego, potencjalnych źródeł finansowania itd.,
• zbieżności oczekiwań potencjalnych inwestorów z ofertą lokalizacyjną miasta, czego konsekwencją jest decyzja jego władz, czy warto ponosić nakłady
finansowe na wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej miasta i jego aktywną promocję, czy mają one realne szanse zwrócić się w formie np. oczekiwanych
inwestycji lub innych przedsięwzięć.
Rysunek 1. Proces formułowania polityki gospodarczej jako integralnej części
kompleksowej polityki rozwoju miasta
Monitoring przemian
gospodarki miasta

Baza informacyjna o gospodarce
i jej przemianach
Diagnoza stanu istniejącego
(analiza i ocena)
Analiza możliwości rozwoju
(uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne)

Strategiczne dziedziny rozwojowe

Prognozy rozwoju gospodarki

Potrzeby rozwojowe gospodarki
Polityka rozwoju przestrzennego

Polityka rozwoju społecznego

Polityka rozwoju gospodarki miasta
(cele, zadania, sposoby i monitoring realizacji)

Polityka ochrony środowiska

Kompleksowa polityka rozwoju miasta
Źródło: opracowanie własne.
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Efektem tych prac jest wskazanie dziedzin wytwórczości i szeroko rozumianych usług, które z punktu widzenia interesów miasta powinny się rozwijać na jego terenie. Są to tzw. strategiczne dziedziny rozwojowe. Ich rozwój
winien być zgodny z występującymi w mieście warunkami lokalizacyjnymi.
Zdefiniowanie tych dziedzin pozwoli na maksymalne zbliżenie pomiędzy zasobami i ofertą miasta a lokalizacyjnymi oczekiwaniami potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.
Następnym krokiem jest sformułowanie prognoz rozwoju gospodarki miasta. Prognozy te wraz z prognozami demograficznymi stanowią podstawę do
określania potrzeb rozwojowych, tj. zapotrzebowania na zasoby pracy, usługi
komunalne (techniczne, społeczne i administracyjne) oraz rynkowe, nieruchomości, w tym tereny. Wartościową metodą prognozowania jest metoda analizy scenariuszowej, która prezentuje hipotetyczne i możliwe drogi rozwoju
gospodarki miasta. Scenariusze winny prezentować w swojej treści syntetyczny opis prawdopodobnego jej rozwoju w przyszłości przy uwzględnieniu
przemian, jakie będą dokonywały się zarówno w mieście, jak i w jego otoczeniu wraz ze wskazaniem dróg ich osiągania5. Opis ten powinien dawać odpowiedź na następujące pytania:
• w jaki sposób rozwijała się w przeszłości gospodarka miasta i pod wpływem jakich czynników?,
• jakie są podstawowe problemy do rozwiązania i co je spowodowało?,
• jaki jest pesymistyczny i optymistyczny scenariusz rozwoju gospodarki?,
• jaki jest najbardziej prawdopodobny dalszy rozwój gospodarki (scenariusz
realistyczny) oraz pod wpływem jakich uwarunkowań i czynników będzie
się dokonywał?,
• jakie cechy – zdaniem władz miasta – powinna mieć gospodarka po rozwią
zaniu problemów?
W scenariuszach rozwoju skupia się uwagę na zjawiskach i procesach,
które określają przyszły poziom rozwoju gospodarki, a zwłaszcza na tych, które
determinują rozwój lub dynamizują jego tempo. Można je podzielić na dwie
kategorie:
• scenariusze wydarzeń w otoczeniu, które opisują uwarunkowania zewnętrzne
mogące mieć pozytywny lub negatywny wpływ na dalszy rozwój gospodarki

5 S. M. Komorowski, Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW, Warszawa 1998; K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC – Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
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w przyszłości, co można sprowadzić do pytania: od jakich zdarzeń, czynników i procesów w otoczeniu zależeć będzie dalszy jej rozwój?
• scenariusze wydarzeń w mieście, które opisują uwarunkowania wewnętrzne
mogące mieć pozytywny lub negatywny wpływ na dalszy rozwój gospodarki w przyszłości, co można sprowadzić do pytania: jak będzie rozwijać
się gospodarka przy wystąpieniu określonych okoliczności?
Tak więc, scenariusze rozwoju gospodarki miasta opierają się na badaniu
interakcji w niej zachodzących oraz pomiędzy nią a jej otoczeniem.
Nie ulega wątpliwości, że aby podtrzymać pozytywne trendy rozwoju
gospodarki lokalnej konieczne są systematyczne i długookresowe działania
zmierzające do stałej poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej miasta dla inwestorów. Chodzi tu przede wszystkim o kreowanie trwałych podstaw rozwoju
gospodarczego opartych na zasadzie rozwoju zrównoważonego, włączania
środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych w nurt przemian gospodarczych (triada: biznes – nauka – samorząd miasta), a także aktywne wpisanie się w nowe, przyszłościowe kierunki rozwoju miast, takie jak: smart cities6,
eco-cities, czy też health-cities.
Taki pożądany rozwój gospodarki miasta wpisuje się w priorytet Unii Europejskiej – Inteligentny Rozwój. Oznacza on zwiększenie roli wiedzy i innowacji
jako sił napędowych naszego przyszłego rozwoju. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu
innowacji i wiedzy w UE, pełnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, żeby innowacyjne pomysły przeradzały
się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do tworzenia nowych
miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych, przy poszanowaniu
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego.

6 Smart cities (inteligentne miasta) to takie miasta, w których inwestycje w kapitał ludzki
i społeczny oraz tradycyjną (transportową) i nowoczesną (opartą na technologiach telekomunikacyjno-informatycznych) infrastrukturę zasilają zrównoważony rozwój gospodarki
miasta, kreują wysoką jakość życia, z mądrym zarządzaniem środowiskiem przyrodniczym,
poprzez zarządzanie uczestniczące (partycypacja społeczna). W każdym z tych aspektów
widać zachętę do aktywności mieszkańców w tworzeniu nowej, miejskiej przestrzeni. Aby
tworzyć miasta inteligentne, konieczne są działania długofalowe, bazujące na spójnej strategii uwzględniającej złożoność potrzeb wszystkich interesariuszy. Jednocześnie kierunek
smart to poszukiwanie własnej, odrębnej tożsamości, która pozwoli miastom budować konkurencyjną na rynku swoją markę. W tej rywalizacji wygrają te miasta, które znajdą skuteczniejszy sposób na przyciągnięcie najlepszej jakości kapitału ludzkiego, przedsiębiorców,
inwestorów oraz innowatorów.
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38.6. Podsumowanie
Miasto to złożony organizm społeczno-gospodarczo-przestrzenny, charakteryzujący się wielością wymiarów jego funkcjonowania, powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z innymi miastami oraz z ich strefami podmiejskimi.
Wszystko to sprawia, że kształtowanie efektywnej i skutecznej polityki rozwoju
gospodarki miasta wymaga spojrzenia na miasto nie tylko z punktu widzenia
zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. Niezbędna jest szersza perspektywa, uwzględniająca kluczowe uwarunkowania i czynniki oddziałujące
na poziom rozwoju i jakość gospodarki miasta. Wiedza w tym zakresie jest
nieodzowna dla podejmowania skutecznych i efektywnych działań władz miasta na rzecz rozwoju gospodarczego, który w coraz większym stopniu będzie
oparty na wiedzy, innowacjach i sieci współpracy. Wpisuje się to tym samym
w koncepcję złotego trójkąta partnerskiej współpracy, którego filary stanowią:
biznes, nauka i właśnie samorząd terytorialny (władza i administracja).
Przedstawione propozycje zbioru danych liczbowych i mierników oceny
stanowią podstawę do stworzenia odpowiedniej bazy danych niezbędnej do
monitorowania zmian dokonujących się w gospodarce miasta. Baza ta powinna
być systematycznie (cyklicznie) aktualizowana. Dzięki temu będzie mogła służyć analizie i ocenie zarówno aktualnych, jak i przyszłych tendencji zmian
w gospodarce miasta. Umożliwi to precyzyjniejsze określanie jej potrzeb rozwojowych, a zwłaszcza zapotrzebowania na zasoby pracy, usługi komunalne
(techniczne, społeczne i administracyjne) i usługi rynkowe oraz nieruchomości,
w tym tereny, oraz umożliwi racjonalizację gospodarki finansowej władz miasta.
Zaprezentowany autorski zarys modelu monitoringu proponuje jednolity
system mierników dla zjawisk i procesów występujących w gospodarce miasta,
umożliwiający dokonywanie systematycznych analiz, ocen i prognoz: dynamiki
rozwoju, przekształceń strukturalnych i lokalizacji przestrzennej działalności
gospodarczej na terenie miasta.
Ponadto, model ten można również wykorzystać w większej skali przestrzennej, np. aglomeracji miejskiej (obszaru metropolitalnego). W tym wypadku stanowiłby on merytoryczną podstawę do formułowania prognoz gospodarczych
i polityki gospodarczej w skali całej aglomeracji miejskiej. Byłoby to ze wszech
miar pożądane podejście, bowiem między miastem centralnym a jego strefą
podmiejską istnieją bardzo silne powiązania funkcjonalne i przestrzenne, zaś
wiele funkcji gospodarczych ma charakter komplementarny.
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