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OPINIE

! Maria Romanowska*

Wyniki badań projektu badawczego pt. „Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na 
kryzys makroekonomiczny’’ (nr 2011/03/B/HS4/04922) �nansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki zostały zaprezentowane 8 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas 
sympozjum zorganizowanego przez Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów.

W panelu pt. „Przedsiębiorstwa 
w  kryzysowej gospodarce. Ban-

kruci czy zwycięzcy?”, który poprowa-
dziła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, 
dyskusja toczyła się wokół trzech pytań:

1. Czy przedsiębiorstwa w Polsce 
obroniły się przed kryzysem i czy można 
wskazać typ przedsiębiorstwa, który le-
piej niż inne poradził sobie z kryzysem?

2. Jakie w ujęciu bieżącym i perspek-
tywicznym są główne czynniki suk-
cesów i efektywnego funkcjonowania 
oraz umacniania kondycji przedsię-
biorstw w Polsce? Jakie czynniki pozy-
tywnie, a jakie negatywnie rzutowały 
dotychczas na kryzysową odporność 
przedsiębiorstw?

3.  Czy i w jakim stopniu przedsię-
biorstwa cechują zachowania reaktyw-
ne, a  w jakim proaktywne w  dosto-
sowywaniu się do zmian w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym? Czy i w  ja-
kim stopniu przedsiębiorstwa nasta-
wione są na ekspansywne, w tym re-
strukturyzacyjne strategie globalne 
w pozyskiwaniu rynków zbytu?

Odpowiadając na pytanie 1, prof. Mą-
czyńska nawiązała do prowadzonych 
przez jej zespół badań nad procesami 
upadłościowymi i naprawczymi prowa-
dzonymi w ostatniej dekadzie. Stwier-
dziła, że narastające w skali globalnej za-
grożenia w działalności przedsiębiorstw 
wskazują, że rośnie znaczenie wyprze-
dzającego monitorowania sytuacji eko-
nomiczno-�nansowej przedsiębiorstw 
w celu wczesnego rozpoznania pojawia-
jących się symptomów zagrożenia ban-

kructwem. Jednak w praktyce modele 
wczesnego ostrzegania są wciąż zbyt 
rzadko stosowane. Dzieje się tak, mimo 
że wiele z nich charakteryzuje się wyso-
ką skutecznością i trafnością w obszarze 
prognozowania zagrożenia upadłością, 
co potwierdzają badania.

Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz 
zaprezentowała metodykę i zakres ba-
dań koniunktury gospodarczej, które 
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
prowadzi od początku okresu trans-
formacji polskiej gospodarki. Badane 
są również reakcje przedsiębiorstw na 
zmiany koniunktury oraz opinie przed-
siębiorstw dotyczące barier działalności 
gospodarczej. Przedstawiony poniżej 
wykres pokazuje wahania cykliczne ko-
niunktury w ostatnich dwóch dekadach 
dla całej polskiej gospodarki. Wyraźnie 
zaznaczają się załamanie gospodarki 
w końcu 2007 r. i dynamika przebiegu 
kryzysu (rys. 1).

Badania Instytutu Rozwoju Gospo-
darczego pokazały zgodność przebiegu 
cyklu koniunkturalnego badanego ba-
rometrem koniunktury z przebiegiem 
cyklu badanego wskaźnikiem PKB,  
także zróżnicowany przebieg wa-
hań cyklicznych i intensywności tych 
wahań w poszczególnych branżach 
(przemysł przetwórczy, budownictwo, 
transport, handel) oraz zróżnicowanie 
amplitudy wahań w zależności o wiel-
kości przedsiębiorstw mierzonej wiel-
kością zatrudnienia.

Prof. dr hab. Maria Romanowska 
scharakteryzowała najważniejsze cele 
i założenia metodyczne badań nad od-
pornością na kryzys największych pol-
skich przedsiębiorstw z „Listy 2000” 
„Rzeczpospolitej”. Głównym celem  
projektu było zde�niowanie pojęcia 
odporności na kryzys, nakreślenie 
teoretycznego modelu determinant 
odporności przedsiębiorstwa na kry-

Źródło: badania IRG SGH

Rysunek 1.  Wahania cykliczne wskaźników koniunktury na tle PKB  

w latach 1995–2013
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zys, a w wyniku badań empirycznych 
rozwinięcie teorii zarządzania przed-
siębiorstwem przez pokazanie deter-
minant odporności na kryzys makro-
ekonomiczny na przykładzie polskich 
przedsiębiorstw, a także opracowanie 
modelu przedsiębiorstwa o wysokiej 
odporności na kryzys w gospodarce. 
Celem dodatkowym było opracowanie 
metod pomiaru i badania natężenia na 
kryzys i determinant odporności na 
kryzys i  sprawdzenie ich przydatności 
w badaniach empirycznych.

Szukając odpowiedzi na pytanie, któ-
re z cech i zachowań przedsiębiorstw 
miały pozytywny wpływ na ich odpor-
ność na kryzys, zbadano wyniki eko-
nomiczne tej zbiorowości w poszcze-
gólnych latach kryzysu i pomierzono 
ich odporność na kryzys za pomocą 
wskaźnika ZM, przebadano reprezen-
tatywną próbę tych przedsiębiorstw 
metodą CATI oraz opracowano sześć 
studiów przypadków.

Badania potwierdziły hipotezę, że 
największe przedsiębiorstwa są bardziej 
odporne na kryzys niż cała zbiorowość 
polskich przedsiębiorstw, co potwierdza 
wykres 1.

Paneliści i dyskutanci, szukając od-
powiedzi na pytanie 2, wskazali na 
zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, 
które rzutowały na odporność przed-
siębiorstw na kryzys. Z badań prze-
prowadzonych przez Instytut Rozwoju 
Gospodarczego SGH wynika, że głów-
nymi barierami rozwoju dla polskich 
przedsiębiorstw są obecnie duże obcią-
żenia podatkowe, niedostateczny popyt 
krajowy i niestabilność przepisów praw-
nych. W badaniach NCN determinant 
odporności na kryzys szukano w cech  
przedsiębiorstw i ich zachowaniach (de-
cyzjach) w obszarze strategii, zasobów, 
zarządzania innowacjami, rozwiązań 
strukturalnych, kultury i przywództwa 
miały wpływ na poziom odporności na 
kryzys wielkich przedsiębiorstw. Anali-
za odpowiedzi na pytanie zadane przed-
stawicielom wielkich przedsiębiorstw 
o  elementy zarządzania najsilniej po-

wiązane z odpornością na kryzys umoż-
liwiła wyodrębnienie najważniejszych 
czynników. Okazało się, że zmienne: 
„strategia rozwoju przedsiębiorstwa”‚ 
„strategia konkurencji” oraz „zarzą-
dzanie zasobami” wspólnie wyjaśniają 
27,0% wariancji zmiennej „odporność 
na kryzys”; „struktura organizacyjna” 
oraz „kultura organizacyjna” razem 
wyjaśniają 24,0% wariancji; „innowa-
cyjność”, podobnie jak „przywództwo” 
– 15,0%. Generalnie strategia i jej dosto-
sowanie do zmian w otoczeniu okazały 
się najważniejszymi determinantami 
sukcesu.

Analiza wpływu cech przedsiębior-
stwa na jego odporność na kryzys po-
kazała, że determinantami odporności 
są przede wszystkim rozmiary przedsię-
biorstwa (bardziej wielkość przychodów 
niż wielkość zatrudnienia) i w mniej-
szym stopniu  branża, w jakiej działa 
przedsiębiorstwo. Pozostałe czynniki: 
forma własności kapitału, forma struk-
tury działalności gospodarczej i wiek 
przedsiębiorstwa, nie są determinanta-
mi jego odporności na kryzys.
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Wykres 1.  Dynamika wskaźnika ZM dla całej 

gospodarki i dla przedsiębiorstw 

z „Listy 2000” „Rzeczpospolitej”

Źródło: Raport z badań

wskaźnik dla całej gospodarki (dane GUS)

średni wskaźnik dla przedsiębiorstw z „Listy 2000’’
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Od lewej: dr Sylwester Gregorczyk, dr hab. Agnieszka Sopińska, 
prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz,  
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
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Praca doktorska została oparta na 
studium porównawczym syste-

mów brytyjskiego i polskiego. Wiel-
ka Brytania (WB) została wybrana 
ze względu na jej najwyższy (ocenia-
ny pozycją rankingową) po Stanach 
Zjednoczonych sukces na światowym 
rynku edukacyjnym i istotne osią-
gnięcia naukowe. Kraj ten postrzega-
ny jest jako lider w unowocześnianiu 
systemów nauczania (patrz projekt 
STEPS) i  projektach dotyczących 
uczenia się przez całe życie (ang. Life 
Long Learning). (...)

Badania zostały przeprowadzone 
w  pierwszej połowie 2014 roku. Za-
proszono do nich wszystkie państwo-
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! Zuzanna Tomassi*

Zmiany globalizacyjne dopro-
wadziły w ostatnich latach 
do gwałtownego rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy 
(GOW). Znacznie wpłynęło to 
na szkolnictwo wyższe i poja-
wienie się globalnego rynku 
edukacyjnego. W mojej pracy 
doktorskiej pt. „Szkoły wyż-
sze w restrukturyzacji regio-
nów przemysłowych. Studium 
po równawcze Polski i Wiel-
kiej Brytanii” przedstawiłam 
m.in., jaki wpływ wywierają 
uczelnie na swe macierzyste 
regiony i czy wzajemne powią-
zania między szkołami wyż-
szymi a  środowiskiem lokal-
nym są silniejsze w przypadku 
Wielkiej Brytanii czy Polski. 
W artykule prezentuję najważ-
niejsze wnioski z badań.

Pytanie 3 dotyczyło postaw i ana-
liz przedsiębiorstw w różnych fazach 
kryzysu w latach 2007–2013. Członko-
wie zespołu realizującego grant NCN: 
dr hab. Agnieszka Sopińska i dr Sylwe-
ster Gregorczyk, ocenili postawy przed-
siębiorstw wobec zmian i ich decyzje 
restrukturyzacyjne w obszarze zasobów 
i działań operacyjnych.

Zdaniem dr hab. Agnieszki Sopiń-
skiej analiza zasobowych uwarunko-
wań odporności przedsiębiorstw na 
kryzys (obejmująca diagnozę pro�lu 
zasobów kluczowych i sposobu zarzą-
dzania nim) pozwoliła stwierdzić, że 
główną determinantą powyższej od-
porności jest poziom konkurencyjności 
pro�lu zasobowego (oceniany w sto-
sunku do innych podmiotów z  bran-
ży), a nie sama struktura rodzajowa 
zasobów kluczowych tworzących ten 
pro�l. Badania wykazały, że wraz ze 
wzrostem poziomu oceny aktualne-
go pro�lu kluczowych zasobów, wy-
raźnie rośnie odsetek przedsiębiorstw 
trwale odpornych na kryzys, a maleje 
odsetek przedsiębiorstw zagrożonych 
upadłością. Ani struktura rodzajowa 
zasobów tworzących pro�l zasobów 
kluczowych, ani zmiana znaczenia po-
szczególnych kategorii zasobów nie 
miały takich właściwości. Może być to 
spowodowane tym, że większość bada-
nych przedsiębiorstw budowała swój 
potencjał zasobowy, opierając się na 
tych samych zasobach kluczowych: za-
soby niematerialne i zasoby �nansowe, 
dodatkowo zwiększając ich znaczenie 
na przestrzeni ostatnich kilku lat, przy 
jednoczesnym ograniczaniu roli zaso-
bów materialnych. 

Z przeprowadzonych badań wynika 
także, że na budowanie odporności na 
kryzys może korzystnie wpływać stan 
posiadania pewnych rezerw w wyko-
rzystaniu zasobów kluczowych. W tej 
właśnie kategorii przedsiębiorstw było 
najwięcej podmiotów trwale odpor-
nych na kryzys i najmniej podmiotów 
zagrożonych upadłością.

Dodatkowo, badania jakościowe wy-
branych grup kapitałowych pokazały, 
że to logika zmian w zarządzaniu zaso-
bami kluczowymi, a nie liczba i rodzaj 

podejmowanych działań jest determi-
nantą odporności na kryzys. Jedynie 
zmiany w zarządzaniu zasobami mające 
przesłanie strategiczne (będące konse-
kwencją zmian modelu biznesowego 
i strategii rozwoju i dostosowane do 
nich) mają zdolność trwale podnieść 
odporność grup kapitałowych na kry-
zys. Zmiany o charakterze reaktywnym 
nie zapewniają takiego efektu.

Zdaniem dr. Sylwestra Gregorczyka 
adaptacja badanych przedsiębiorstw 
do warunków kryzysowych polegała 
przede wszystkim na wprowadzaniu 
znacznych zmian w obszarze działal-
ności operacyjnej. Pierwszą, natural-
ną reakcją przedsiębiorstw na kryzys 
była redukcja kosztów, zwłaszcza tych 
niezwiązanych z działalnością podsta-
wową. Kolejnym krokiem było wycofy-
wanie się z nierentownych technologii, 
zamykanie kosztochłonnych instalacji 
produkcyjnych oraz optymalizacja 
procesów podstawowych i zarząd-
czych. Co ciekawe, nie zaobserwowano 
znacznych redukcji poziomu zatrud-
nienia, a jedynie racjonalizację struk-
tury i form zatrudnienia.

Redukcja kosztów i mody�kacje pro-
cesów operacyjnych to jedyne obszary 
zmian w modelach biznesowych bada-
nych grup kapitałowych. Analizowane 
przedsiębiorstwa w okresie przed kry-
zysem działały, opierając się na mało in-
nowacyjnych i nisko efektywnych mo-
delach biznesowych. Okres kryzysu nie 
sprzyjał mody�kacji modeli, zwłaszcza 
w obszarze poszukiwania nowych seg-
mentów klientów, kreowania atrakcyj-
nej propozycji wartości lub korzystania 
z  różnorakich strumieni przychodów. 
Zaobserwowane zmiany w modelach 
biznesowych miały raczej charakter 
niewielkich, reaktywnych mody�kacji, 
cechujących się niewielkim stopniem 
kompleksowości (spójności).

*Prof. dr hab. Maria Romanowska  
– dyrektor Instytutu Zarządzania w Ko-
legium Zarządzania i Finansów SGH, 
kierownik Zakładu Zarządzania w Go-
spodarce.

Cały artykuł dostępny na stronie http://
www.pte.pl/250_artykuly_i_opinie.html


