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Wstęp
W oddawanej do rąk czytelników, drugiej części 10 zeszytu naukowego na 2018 rok, znajduje się 35 artykułów, których autorami są przedstawiciele różnych uczelni z całej Polski,
jak również pracownicy naukowi Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Opracowania zawierają wyniki badań i analiz specjalistów z różnych dyscyplin oraz rozwiązania, które
mogą być wykorzystane zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w codziennej pracy zarządzających organizacjami. Z uwagi na rozległość problematyki analizowanych zagadnień, postanowiono podzielić całość na cztery główne bloki tematyczne. Poruszają one
aktualne problemy zarządzania różnego typu organizacjami w aspekcie organizacyjnym,
prawnym, finansowym i społecznym.
Zawarte w pierwszej części, zatytułowanej „Rola państwa i samorządu terytorialnego w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej” artykuły, stanowią najliczniejszą grupę. Dotyczą one sektora administracji publicznej. Podkreślają, że należy zwrócić baczniejszą uwagę na tworzenie spójnej polityki rozwoju przedsiębiorczości, która
powinna być realizowana jednocześnie na trzech poziomach – krajowym, regionalnym
i lokalnym. Mowa tutaj przede wszystkim o samorządach terytorialnych, które poprzez
działalność swoich organów, winny wnosić wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości
między innymi przez: dostęp do kapitałów zewnętrznych, ulgi podatkowe na działalność
innowacyjną czy wspieranie rozwoju regionalnych klastrów, dzięki którym wymienione
działania mogą być efektywniej realizowane.
Drugi blok tematyczny, zatytułowany „Problemy zarządzania przedsiębiorstwem”,
obejmuje problematykę zarządzania organizacjami w szerokim aspekcie, dotyczącą między innymi konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Autorzy poszczególnych
artykułów informują, iż współczesna gospodarka, charakteryzująca się dużą konkurencyjnością, wymusza na przedsiębiorstwach potrzebę ciągłego rozwoju oraz większego
orientowania się na potrzeby klientów, dzięki wprowadzeniu sprawnie działających rozwiązań logistycznych, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W tej części akcentuje się również rolę zasobu ludzkiego,
współcześnie uznawanego za najważniejszą wartość organizacji. Bez kompetentnych pracowników trudno dążyć do realizacji ambitnych celów i osiągnąć odpowiednią pozycję na
rynku. W erze galopującej konkurencji współczesne przedsiębiorstwa kładą bardzo duży
nacisk na personel, który musi być wysoce kreatywny, wydajny i skuteczny w działaniu.
Część trzecia, zatytułowana „Finanse, bankowość, ubezpieczenia”, obejmuje obszar finansów, bankowości i ubezpieczeń. Wyzwania stojące przed dyrektorami finansowymi wymagają dużej wiedzy i umiejętności, bowiem decyzje, podejmowane przede
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wszystkim przez piony finansowe, mają ogromny wpływ na wyniki uzyskiwane przez
organizację. Zatem skuteczne zarządzanie finansami danej organizacji ma istotne znaczenie dla jej efektywnego funkcjonowania.
Ostatnia część zeszytu (czwarta), zatytułowana „Problemy i wyzwania dla współczesnych organizacji”, stanowi wielowątkowe ujęcie problemów społeczno-ekonomicznych. Podkreśla rolę uczelni w nauczaniu przedsiębiorczości, aby kształtować sposób
myślenia studentów i wyposażyć ich w kompetencje, tj. umiejętności, wiedzę i postawy,
które są niezbędne do rozwoju kultury przedsiębiorczości i innowacyjności. Dobór odpowiednich kadr akademickich i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz promowanie
przedsiębiorczości powoduje, iż wzrasta wśród młodych ludzi świadomość, że mogą zakładać i rozwijać działalność gospodarczą czy społeczną, jednocześnie stając się innowatorami w regionach, w których żyją i pracują. Dodatkowo, w tej części omówiono również
uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
w Polsce oraz poruszono problem korupcji i wydatków rządowych w UE.
Opracowania zawarte w publikacji charakteryzują się dużymi walorami naukowymi
i poznawczymi, o czym świadczy uzyskanie przez nie pozytywnych recenzji wydawniczych. Poruszane w nich zagadnienia mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów. Szczególnie ważne jest wskazanie możliwości korzystania z doświadczeń innych nauk, których wykorzystanie w praktyce gospodarczej mogłoby
przynieść zdecydowaną poprawę skuteczności działania firm. W wielu przypadkach połączenie rozważań teoretycznych z analizami empirycznymi umożliwiło większe zrozumienie przedstawianej problematyki. W związku z tym zaprezentowane artykuły mogą stanowić istotne uzupełnienie piśmiennictwa, przede wszystkim ekonomicznego, ale również
społecznego. Mogą być również wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
Redaktorzy publikacji, zachęcając do lektury artykułów, wyrażają nadzieję, że poruszana tematyka zaciekawi zarówno teoretyków i praktyków zarządzania, jak też przedstawicieli innych dyscyplin naukowych oraz biznesu. Przyczyni się do pogłębienia wiedzy i jednocześnie będzie stanowić impuls do dalszych refleksji i kontynuowania badań
nad podjętą problematyką.
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Kreowanie lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki
samorządu terytorialnego
Creating Local Entrepreneurship by Local Government Units
Abstract: The local government units have many instruments that may directly or indirectly
affect companies’ activity and the development of entrepreneurship in the region. The development of the local entrepreneurship requires to launch activities of a legal, administrative,
organizational and social character.
The aim of the development is to identify the instruments for supporting entrepreneurship by the local government units and the assessment of their use by municipal self-governments in the light of the previous researches.
It is considered that attracting new entrepreneurs is determined by local government
units activity and the ability to use available instruments of the support of entrepreneurship.
As shown by the literature of the subject as well as by the available researches local
government units, while supporting the development of local entrepreneurship, limit their
actions mainly to budgetary and promotional instruments. The remaining instruments are
used in a marginal way, therefore proving the limited knowledge of methodology and, most
of all, the lack of coherent and integrated policy of the development of entrepreneurship.
Key words: entrepreneurship, development of local entrepreneurship, support instruments, local government units

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa są jednym z głównych motorów rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko kraju, ale także regionów. Na władzach lokalnych spoczywa obowiązek
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podejmowania działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości oraz wpływają
na poprawę jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) dysponują wieloma narzędziami, które
bezpośrednio lub pośrednio mogą wpływać na aktywność przedsiębiorstw i rozwój
całej przedsiębiorczości w regionie. Świadome kreowanie rozwoju lokalnego biznesu
wymaga zainicjowania sieci działań o charakterze prawnym, administracyjno-organizacyjnym i społecznym.
Celem opracowania jest identyfikacja narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez
jednostki samorządu terytorialnego i ocena ich wykorzystania przez samorządy w świetle dotychczasowych badań.
Postawiono hipotezę, że pozyskanie nowych przedsiębiorców zdeterminowane
jest aktywnością władz lokalnych i umiejętnością wykorzystania dostępnych narzędzi
wspierania przedsiębiorczości.
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest przegląd literatury, raportów oraz badań poświęconych wspieraniu przedsiębiorczości przez jednostki
samorządu terytorialnego w Polsce.

Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez jednostki
samorządu terytorialnego
Różnorodność dostępnych jednostkom samorządu terytorialnego instrumentów wsparcia przedsiębiorczości wskazuje na ich silne zróżnicowanie pod względem charakterystyk, właściwości, spektrum możliwego oddziaływania, a finalnie także skuteczności.
W literaturze przedmiotu, z uwagi na zróżnicowanie cech charakteryzujących samorządowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, spotykamy wiele klasyfikacji i prób ich
uporządkowania. Najczęściej występujący sposób grupowania to podział narzędzi na:
a) ekonomiczne (dochodowe i wydatkowe) oraz prawne (zapewnienie dostępu do
dokumentacji o warunkach realizacji przedsięwzięć gospodarczych w gminie) [Dziemianowicz, Mackiewicz, Malinowska i in. 2000, ss. 7–16];
b) instrumenty twarde (dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych) i miękkie
(polityka władz wobec firm) [Słomińska 2007, ss. 20–23];
c) instrumenty dochodowe (preferencje fiskalne) oraz wydatkowe (wsparcie instytucji
otoczenia biznesu) [Kogut-Jaworska 2008, ss. 54–58; Richert-Kaźmierska 2010, ss. 274–275;
Gołębiowski, Korolewska 2013, s. 6];
d) instrumenty infrastrukturalne (inwestycje w infrastrukturę techniczną), instrumenty prawno-organizacyjne (tzw. szybka ścieżka administracyjna) oraz instrumenty promocyjne (programy promocji firm i produktów lokalnych) [Skica 2008, ss. 44–46].
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Ponadto, przedstawioną klasyfikację uzupełnia podział na instrumenty wsparcia
uwarunkowane czynnikami:
a) egzogenicznymi i endogenicznymi [Jastrzębska, Lechwar 2009];
b) finansowymi i niefinansowymi [Chomiak-Orsa, Flieger 2012, s. 40; Filipiak 2009,
ss. 96–103];
c) obligatoryjnymi i fakultatywnymi [Skica, Bem, Daszyńska-Żygadło 2013, ss. 8–10];
d) o charakterze bezpośrednim i pośrednim [Matejun 2012, s. 88; Kraśnicka 2002,
s. 243; Dyrda 2014, ss. 91–94].
Wskazane powyżej podziały umożliwiają pogrupowanie wymienionych wyżej instrumentów na narzędzia o charakterze: prawno-administracyjnym, ekonomiczno-finansowym, infrastrukturalnym, instytucjonalno-organizacyjnym, promocyjno-informacyjnym [NIK 2018, s. 5; Sadowska-Spychała 2013, ss. 152–153] (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne.

Ważną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości odgrywają instrumenty prawno-administracyjne. Są one związane z formułowaniem przez poszczególne samorządy różnorodnych dokumentów, które mają na celu kształtowanie struktury przestrzennej i gospodarczej gmin. Należą do nich: strategie rozwoju gmin, lokalne plany rewitalizacji, plany
zagospodarowania przestrzennego czy plany rozwoju lokalnego.
Dokumenty strategiczne oraz określone w nich kierunki rozwoju sprzyjają przyciąganiu
nowych przedsiębiorców. Chociaż, jak zauważa C. Brzeziński, w Polsce gminy nie mają obowiązku sporządzania strategii rozwoju, to jednak jej istnienie podnosi wiarygodność samorządu oraz daje gwarancję zachowania przyjętego kierunku rozwoju [Brzeziński 2015, s. 81].
Szczególne znaczenie przypisuje się planom zagospodarowania przestrzennego,
określającym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Ważne jest przygotowanie
pod kątem prawnym terenów oraz obiektów, które są przeznaczone na cele związane
11
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z działalnością gospodarczą. Działanie władz powinno zmierzać do takiego konstruowania
planów zagospodarowania przestrzennego, aby uwzględniały one potrzeby inwestorów
oraz pozwoliły na korzystanie z nich jak największej liczbie podmiotów gospodarczych
i osób prywatnych [Plawgo 2005, s. 25]. Gminy, które posiadają strategię rozwoju oraz plany zagospodarowania przestrzennego stają się kreatorami rozwoju lokalnego. Jednocześnie zwiększają atrakcyjność regionu, gdyż przyciągają kapitał (w tym także zagraniczny),
nowoczesne technologie i innowacje [Pastusiak, Jasiniak, Keller i in. 2016a, s. 139].
Do tej grupy należą także instrumenty dotyczące zasad gospodarowania mieniem,
które regulują kwestie związane z nabywaniem, zbywaniem, dzierżawą i najmem
w okresie dłuższym niż trzy lata. Ponadto, do grupy instrumentów prawno-administracyjnych zalicza się: wszelkiego rodzaju zezwolenia (np. pozwolenie na budowę, licencję
na sprzedaż alkoholu), nakazy i zakazy (np. dotyczące ochrony środowiska).
Instrumenty ekonomiczno-finansowe są ważną grupą środków wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Głównym celem ich stosowania jest wywołanie określonych reakcji podmiotów gospodarczych, przy czym są one związane przede wszystkim
z polityką budżetową prowadzoną przez władze gminy. W grupie tych instrumentów
wyróżnia się te, które mają charakter dochodowy, jak i instrumenty wydatkowe. Do instrumentów o charakterze dochodowym zalicza się:
·· ulgi i preferencje dotyczące podatków lokalnych, a więc np. całkowite lub częściowe
zwolnienia z tych podatków, preferencyjne określanie stawek podatkowych oraz indywidualne ulgi uznaniowe;
·· preferencje podczas określania opłat odprowadzanych przez przedsiębiorców do
budżetów gminnych, np. opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz czy usługi komunalne [Chaba 2016, s. 48].
Instrumenty wydatkowe obejmują:
·· inwestycje infrastrukturalne, które zwiększają atrakcyjność regionów;
·· pomoc w funkcjonowaniu instytucji wspierania biznesu, takich jak agencje rozwoju,
inkubatory przedsiębiorczości czy fundusze poręczeniowo-kredytowe;
·· pomoc w zakresie informacji i reklamy, związaną z zachęcaniem do lokowania inwestycji za pomocą broszur czy folderów lub za pośrednictwem centrum obsługi inwestora [Chaba 2016, s. 48].
Instrumenty infrastrukturalne należą do jednych z najważniejszych narzędzi sprzyjających rozwojowi regionu. Przyczyniają się do kreowania wizerunku gminy jako miejsca
sprzyjającego aktywności biznesowej. Dotyczą utrzymywania oraz rozbudowywania infrastruktury: technicznej (drogi, kanalizacja, zaopatrzenie w energię elektryczną, transport
zbiorowy), telekomunikacyjnej (budowa sieci przesyłu sygnałów, sieć światłowodowa)
oraz społecznej (oświata, ochrona zdrowia, kultura).
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Najważniejszym zadaniem władz lokalnych w tym zakresie jest przygotowywanie terenów pod inwestycje, a także zapewnienie odpowiedniego stanu istniejącej infrastruktury. Inwestycje infrastrukturalne warunkują rozwój przedsiębiorczości. Ich wykorzystanie
przyczynia się do poprawy warunków otoczenia zewnętrznego, oddziałującego na funkcjonowanie już istniejących przedsiębiorstw, a także, pośrednio, jest narzędziem promocyjnym ułatwiającym pozyskanie nowych inwestorów. Jedyną przeszkodą w sprawnym
wykorzystaniu tego instrumentu są aspekty finansowe. Inwestycje infrastrukturalne są
kosztowne, a działając w warunkach ograniczeń budżetowych, gminy odkładają procesy
inwestycyjne w czasie lub poszukują alternatywnych źródeł finansowania.
Samorządy gminne w wyniku wykorzystania instrumentów infrastrukturalnych
stają się bardziej konkurencyjne, gdyż oferują inwestorom atrakcyjniejsze tereny na
lokalizację inwestycji.
Działanie instrumentów instytucjonalno-organizacyjnych polega na kształtowaniu
trwałych relacji między władzami gminy a lokalnymi przedsiębiorcami w celu udzielania
pomocy i wsparcia w pokonywaniu barier utrudniających prowadzenie biznesu. Nadrzędnym celem decydentów jest inicjowanie działań zmierzających do powstawania instytucji, które swoim działaniem będą wspierać rozwój przedsiębiorczości. Do instytucji
wspierających lokalną przedsiębiorczość należy zaliczyć: fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra informacyjne, centra obsługi
inwestorów, parki technologiczne i naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne (SSE) i inkubatory przedsiębiorczości.
Fundusze poręczeniowe i fundusze pożyczkowe ułatwiają podmiotom gospodarczym, szczególnie nowo powstałym, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
w sytuacji braku zdolności kredytowej.
Zadaniem centrów informacyjnych czy centrów obsługi inwestorów jest świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw w regionie [Grycuk, Russel 2014, ss. 67–71].
Parki technologiczne i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości to
przykłady najbardziej skutecznych narzędzi wspierania rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ są tworzone pod kątem zaspokojenia konkretnych potrzeb regionu w celu wdrażania i dyfuzji nowych technologii i innowacji. Oferują przedsiębiorstwom, korzystającym z nowoczesnych technologii, usługi z zakresu: doradztwa w obszarze tworzenia
i rozwoju przedsiębiorstw; transferu technologii oraz przekształcania wyników badań
naukowych i prac rozwojowych w innowacje; tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dzięki możliwości korzystania z nieruchomości i infrastruktury technologicznej na zasadach umownych [Piecuch 2010, ss. 144–145].
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Zadaniem specjalnych stref ekonomicznych jest realizacja jednego z celów, takich jak:
rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, rozwój
eksportu towarów i usług, zwiększenie konkurencyjności towarów i usług oferowanych na
rynku, zagospodarowanie majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, zagospodarowanie niewykorzystywanych zasobów naturalnych
z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej [Pastusiak 2011, s. 193].
Władze lokalne, wspierając lokalną przedsiębiorczość, mogą stosować różnorodne
narzędzia zachęcające do lokalizacji biznesu na terenie danej gminy. Wszelkie działania
promocyjno-informacyjne wpływają na pozytywny wizerunek samorządu. W tym celu
władze lokalne mogą m.in.:
·· promować osiągnięcia lokalnych przedsiębiorców oraz działalność urzędów za pomocą zamieszczania informacji w: biuletynie informacji publicznej, biuletynach, katalogach, folderach, lokalnej prasie, telewizji, na tablicach ogłoszeniowych, stronach
internetowych itp.;
·· organizować festyny, kiermasze, dni gminy, podczas których lokalni przedsiębiorcy
mogą prezentować swoje produkty i usługi;
·· organizować konkursy dla aktywniejszych przedsiębiorców ze względu na funkcję
biznesową lub społeczną bądź konkursy popularyzujące przedsiębiorczość wśród różnych grup społecznych, np. wybór przedsiębiorcy roku, solidnej firmy;
·· organizować wyjazdy studyjne, spotkania, konferencje, fora dyskusyjne poświęcone
tworzeniu i prowadzeniu biznesu [Popowska 2015, ss. 99–100].
Władze lokalne zostały wyposażone w szeroki wachlarz instrumentów pobudzających przedsiębiorczość. Posługiwanie się tymi instrumentami tworzy zintegrowany system obejmujący:
·· programowanie wzrostu gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych, w wyniku planowania i tworzenia strategii rozwoju
wybranych dziedzin gospodarki, bez naruszenia inicjatywy poszczególnych firm;
·· oddziaływanie na lokalne rynki pracy za pomocą instrumentów administracyjnych,
sfery zatrudnienia, infrastruktury, stawek czynszów i opłat lokalnych;
·· zarządzanie sektorem publicznym;
·· kontrolę nastawioną na poszanowanie prawa, bezpieczeństwo, eliminację szarej
strefy, patologii społecznych oraz realizację celów fiskalnych;
·· politykę branżową określającą najkorzystniejsze gałęzie gospodarki [Moczydłowska,
Pacewicz 2007, ss. 68–68].
Zachowania przedsiębiorcze samorządu terytorialnego są uwarunkowane wieloma
czynnikami, do których zalicza się:
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·· kreatywność i innowacyjność władz samorządowych, o których świadczy stosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w celu efektywnego kształtowania rozwoju
gminy;
·· umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami w celu stworzenia przyjaznego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej;
·· umiejętność współpracy z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi [Makieła 2008, s. 17].
Władze lokalne, dywersyfikując instrumenty wsparcia, są w stanie wpływać na decyzje nie tylko potencjalnych przedsiębiorców, ale także podmiotów już działających na
obszarze gminy. Nie może dojść do sytuacji, w której działania samorządu zostaną wyraźnie ukierunkowane na tworzenie preferencyjnych warunków dla firm zewnętrznych,
gdyż w ten sposób wzmocniona zostanie ich przewaga konkurencyjna nad firmami lokalnymi, które mogą wypaść z rynku, a to one są przecież fundamentem lokalnej gospodarki. Władze samorządowe są zobligowane wspierać ich rozwój, stymulując zmiany
strukturalne a w razie potrzeby procesy restrukturyzacji gospodarki.
Gminy w sposób szczególny dbające o rozwój lokalnej przedsiębiorczości to gminy
aktywnie zabiegające o nowe inwestycje, otwarte na nowe inicjatywy gospodarcze, zapewniające przyjazny klimat i profesjonalną obsługę inwestorom, ale także wspierające
przedsiębiorców już funkcjonujących.

Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego
w rozwój lokalnej przedsiębiorczości – przegląd i wyniki
badań
Udzielane przez samorząd terytorialny wsparcie lokalnej przedsiębiorczości przyjmuje
w praktyce różne formy, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań prowadzonych
przez różne instytucje zainteresowane tą problematyką.
Badania dotyczące rozwoju lokalnej przedsiębiorczości prowadzone były przez wielu
autorów [Matejun 2012; Chomiak-Orsa, Flieger 2012; Wyszkowska 2012; Wankiewicz, Gawłowski 2012; Gołębiowski, Korolewska 2013; Rzetelna Firma 2014; Dropek 2014; Grycuk,
Russel 2014; Chaba 2016; Pastusiak, Jasiniak, Keller i in. 2016b; Mickiewicz, Zbierowski,
Inglot-Brzęk 2016; NIK 2018]. Sytuacja w tym zakresie oceniana była zarówno z punktu
widzenia jednostek samorządu terytorialnego, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że badania te nie mają charakteru
kompleksowego – są to zazwyczaj badania przeglądowe.
Analiza wyników badań (najczęściej ankietowych) prowadzonych w latach 2010–2017
pozwala na sformułowanie poniżej przedstawionych wniosków.
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Wniosek 1. Jednostki samorządu terytorialnego dysponują szerokim wachlarzem
instrumentów oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości. Skuteczność podejmowanych przez decydentów samorządowych działań zależy od ich aktywności i umiejętności wykorzystania poszczególnych narzędzi.
Wniosek 2. Samorządy w różny sposób wykorzystują narzędzia planistyczne i prawno-organizacyjne do wspierania lokalnego biznesu. Ze wszystkich analizowanych badań
wynika że większość JST (ponad 80%) posiada długookresowe strategie rozwoju, w których zaakcentowano wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości. NIK wskazuje na nieprawidłowości w tym zakresie wynikające z: nieskutecznego systemu wdrażania strategii,
braku monitoringu postępów we wdrażaniu oraz braku okresowych raportów lub sprawozdań o stanie realizacji strategii.
Gorzej, jak wskazują badania, przedstawia się sprawa planów zagospodarowania
przestrzennego (PZP). Większość badanych samorządów deklaruje posiadanie tego dokumentu (ok. 80–85%). Różnice dotyczą natomiast wielkości obszaru objętego PZP. Z analizy
wynika, że 42% badanych JST planem objęło zaledwie 10% swojej powierzchni, natomiast
29% posiada plany zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do 90–100% swojej
powierzchni. Inaczej wygląda sytuacja, gdy chodzi o objęcie PZP obszaru przeznaczonego na działalność gospodarczą. Ankietowane samorządy wskazały, że tylko 10% obszaru
przeznaczonego na działalność gospodarczą w danej JST obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego [Gołębiowski, Karolewska 2013, ss. 39–41; NIK 2018, s. 11].
Zdecydowana większość (97%) badanych samorządów nie ma lokalnego programu
rozwoju przedsiębiorczości. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy, respondenci podawali
istnienie innych dokumentów zawierających element wsparcia przedsiębiorczości (np. rozwój infrastruktury, turystyki, rozwój i wsparcie rynku pracy). Takie podejście władz lokalnych do kwestii posiadania dokumentów – istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych inwestorów – wskazuje na brak sprecyzowanej polityki
zagospodarowania gruntami i utrudnia inwestorowi podjęcie decyzji o lokalizacji firmy.
Wniosek 3. W badanym okresie daje się zaobserwować zróżnicowane podejście
władz lokalnych do wykorzystania instrumentów ekonomiczno-finansowych. Wyniki
badań prowadzonych w latach 2010–2014 wyraźnie wskazują na skłonność władz gmin
do stosowania preferencyjnych stawek w podatkach od nieruchomości i środków
transportu oraz opłatach lokalnych – większość badanych gmin (83%) corocznie obniżała maksymalne stawki. Natomiast kontrola NIK z 2017 r. wskazała na słabnący trend
[NIK 2018]. Samorządy niechętnie pozbywały się dochodów z podatków lokalnych
– zauważalnie mniej samorządów (65%) stosowało obniżone stawki, podobny trend
dotyczył wpływów z opłat za czynsz, dzierżawę, wynajem lokali na działalność gospodarczą (obniżone stawki odnotowano w 87% gmin) [NIK 2018]. Wyraźnie wskazuje
16

Kreowanie lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego

to na krótkowzroczną politykę skoncentrowaną na maksymalizowaniu bieżących dochodów kosztem długookresowych wpływów od potencjalnych inwestorów.
Dla inwestorów pozytywnym sygnałem do ulokowania biznesu na terenie danej
gminy jest stabilna polityka podatkowa (nawet jeśli stawki są wyższe) oraz stabilny i jasny system ulg i zwolnień (np. uzależniony od tworzenia miejsc pracy dla lokalnego rynku) [Dropek 2014, s. 50].
Jeśli chodzi o stronę wydatkową, samorządy najczęściej sięgają po instrumenty
związane z działaniami w zakresie infrastruktury. Dotyczą one: nowych inwestycji drogowych, dbałości o stan istniejących dróg, rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
elektryfikacji i gazyfikacji oraz wydzielenia atrakcyjnych działek pod inwestycje. Działania w tym zakresie deklarowała większość badanych gmin (60–80%). Należy wyraźnie
zaznaczyć, że o rozwój infrastruktury dbają zarówno małe gminy wiejskie, jak i duże gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Władze lokalne nie były natomiast zainteresowane realizacją bezpośrednich inwestycji na rzecz przedsiębiorców w postaci budowy nieruchomości, np. hal magazynowych czy hal wysokiego składowania. Również wyznaczanie bądź uzbrajanie terenów
pod inwestycje biznesowe nie były działaniami chętnie wykorzystywanymi na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości, prowadziła je bowiem zdecydowana mniejszość samorządów (tylko 24%) [NIK 2018]. Często tego typu działania były uzależniane od aktywności
już istniejących przedsiębiorców.
Wniosek 4. Instrumenty, które najsłabiej są wykorzystywane do wspierania przedsiębiorczości to: instytucje poręczeń, gwarancji oraz tworzenie ośrodków wsparcia
przedsiębiorczości. W 2010 r. niewiele ankietowanych gmin (zaledwie 10%) deklarowało
wykorzystanie tego typu instrumentów [Skica, Bem, Daszyńska-Żygadło 2014, s. 84]. Jak
wynika z badania NIK, lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o udzielanie poręczeń
i gwarancji dla przedsiębiorców (44% wskazań) [NIK 2018]. Samorządy doceniają rolę
tych instrumentów, ale nadal pozostają one nie do końca wykorzystane. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę. W opinii przedstawicieli samorządów przedsiębiorcy wykazują małe zainteresowanie tego typu wsparciem. Natomiast biorący udział w badaniu
przedsiębiorcy wskazywali na brak odpowiednich informacji oraz strach przed biurokracją [Wankiewicz, Gawłowski 2012, s. 262; NIK 2018]. Zdaniem autorki artykułu przyczyna
leży po stronie finansowej – ograniczenia budżetowe nie sprzyjają utworzeniu nowej
jednostki organizacyjnej, zatrudnieniu nowych urzędników (wzrost wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami).
Ważnym elementem rozwoju przedsiębiorczości są specjalne strefy ekonomiczne.
W 2012 r. niewiele badanych jednostek (zaledwie 17%) stworzyło lub współuczestniczyło w tworzeniu tego typu instytucji [Gołębiowski, Korolewska 2013, s. 35]. Natomiast
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w 2017 r. zwiększył się obszar badanych samorządów włączony do SSE (do 37%). Z przeprowadzonych badań wynika także, że funkcjonowanie SSE nie jest wolne od wad. Nadrzędne znaczenie w nieprawidłowym funkcjonowaniu SSE ma brak odpowiednich dokumentów strategicznych [NIK 2018, s. 13, Pastusiak, Jasiniak, Kellerni in. 2016b, s. 45, Chaba
2016, s. 49]. Liczy się tu także niekompetencja urzędników administracji samorządowej,
w mniejszym stopniu zaś znaczenie mają opóźnienia proceduralne czy brak decyzyjności administracji samorządowej [Pastusiak, Jasiniak, Keller i in. 2016b, s. 45].
Analogicznie, w 2012 r. instytucje otoczenia biznesu powołało również niewiele (21%)
ankietowanych JST i były to: ośrodki wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra obsługi inwestora, centra informacyjne, agencje rozwoju lokalnego,
parki przemysłowe, parki technologiczne [Wyszkowska 2012, ss. 260–261; Gołębiowski,
Korolewska 2013, s. 35; Grycuk, Rasse 2014, s. 70]. Władze lokalne w bardzo słabym stopniu
angażują się w tworzenie aktywnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego biznes.
Wniosek 5. Wykorzystanie instrumentów o charakterze promocyjnym deklaruje
większość (95%) badanych jednostek. Promocja przyjmuje różne formy: od działań informacyjnych (strony internetowe, media, tablice informacyjne, foldery, biuletyny) po
bezpośrednie promowanie przedsiębiorców podczas różnego rodzaju imprez tematycznych (szkolenia, warsztaty, konferencje, kiermasze, konkursy itp.) [Gołębiowski, Korolewska 2013, ss. 60–61; Wankiewicz, Gawłowski 2012, ss. 238–239].
Reasumując, przeprowadzone dotychczas badania wykazują zróżnicowane podejście
jednostek samorządu terytorialnego do współpracy na linii samorząd – biznes, a tym samym wykorzystywanie zróżnicowanych narzędzi do wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Czynnikami, które mają największe znaczenie dla rozwoju lokalnego biznesu są: rozwinięta infrastruktura, stabilna polityka podatkowa, dokumenty dotyczące rozwoju obszaru.
Natomiast za bariery rozwoju przedsiębiorczości uznaje się: brak infrastruktury, brak dokumentacji rozwoju obszaru, brak przepływu informacji oraz nadmierną biurokrację.

Zakończenie
Władze lokalne odpowiedzialne są nie tylko za zakres i jakość dostarczanych mieszkańcom
usług publicznych, ale także za tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego obszaru, m.in. w wyniku skutecznie stymulowanego rozwoju przedsiębiorczości.
Samorządy mają do dyspozycji wiele rodzajów instrumentów wspierania rozwoju
przedsiębiorczości, jednak, jak wskazuje literatura przedmiotu, w praktyce opierają się
głównie na narzędziach budżetowych. Obejmują one instrumenty z obszaru polityki dochodowej (np. uprawnienia do obniżania stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień lub ulg podatkowych w zakresie tego podatku,
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a także uprawnienia do umarzania należności podatkowych, odraczania terminu płatności
i rozkładania podatku na raty) oraz polityki wydatkowej JST (głównie związanych z polityką inwestycyjną, w tym infrastrukturalną). Jak wskazują dotychczasowe badania, samorządy nie w pełni wykorzystują dostępne instrumentarium rozwoju lokalnego biznesu. Ograniczenie się tylko do instrumentów budżetowych i ewentualnie promocyjnych nie stwarza
wystarczających warunków do pozyskania nowych inwestorów. Konieczne jest na szerszą
skalę wykorzystanie pozostałych instrumentów, zwłaszcza tych o charakterze instytucjonalnym. W tym obszarze konieczna jest współpraca sąsiadujących ze sobą jednostek
i przedłożenie własnych/lokalnych interesów nad interesy szerszej wspólnoty. Tym samym
postawiona hipoteza została pozytywnie zweryfikowana. Determinacja władz lokalnych
w tworzeniu klimatu dla przedsiębiorczości oraz dywersyfikacja narzędzi wspierania lokalnego biznesu przesądzają o atrakcyjności terenu dla potencjalnych inwestorów. Natomiast prowadzone badania wskazują jednoznacznie, że dotychczasowa polityka dowodzi
ograniczonej znajomości metodologii wykorzystania poszczególnych narzędzi, a przede
wszystkim braku spójnej i zintegrowanej polityki rozwoju przedsiębiorczości.
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Imprezy masowe typu EXPO – alternatywne
narzędzie odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej
– studium przypadku miasta Łodzi
The EXPO Mass Events as an Alternative Tool
for the Reconstruction of Degraded Urban Areas –
a Case Study of Łódź City
Abstract: Revitalization, according to the Act adopted on 9 October 2015, is a territorially
concentrated process of bringing out degraded areas from a crisis state for the benefit of
the local community, space and economy, conducted in a comprehensive manner through
integrated activities. It is an activity focused on reviving degraded city areas initiated by the
local government. Revitalization projects have been a huge challenge for many years, both
in the preparatory and executive phase, and effective management, particularly ensuring
an adequate level of financing, is great difficulty for the local governments. It is in line with
the provisions of the Act that the local self-government is also responsible for providing
adequate funds. Unfortunately, due to the fact that there is a permanent lack of funds in local government units, local authorities are forced to look for alternative sources of financing
this process in relation to their own resources.
The aim of the article is to indicate what role the EXPO type mass events can play in the
reconstruction process of the degraded urban tissue. A research hypothesis has been put
forward that the thematic mass events of the EXPO type contribute to the reconstruction
of the degraded urban fabric. In the summary, it has been concluded that the organization
of thematic mass events by the local government may contribute to the intensification of
activities in the adopted area.
Key words: revitalization, financing revitalization projects, mass events, EXPO
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Wstęp
W ciągu ostatniego stulecia niemal na wszystkich kontynentach dokonała się ogromna
zmiana wizerunkowa, która polega na stopniowym przekształcaniu się obszarów wiejskich
w obszary zurbanizowane. Według danych ONZ obecnie 54% ogółu populacji zamieszkuje tereny miejskie, zaś do 2050 r. liczba ta wzrośnie aż do 70% [ONZ (…) 2014]. Mimo, że
współczesne miasta odgrywają istotną rolę w życiu gospodarczym i społecznym państw,
gdyż są inkubatorami innowacyjnych rozwiązań, służą mieszkańcom oraz kreują dobrobyt,
to same wymagają pomocy. Występują w nich problemy związane z postępującą degradacją spowodowaną nadmierną eksploatacją tkanki miejskiej. Dlatego też jednym z istotniejszych wyzwań stojących przed aglomeracjami, również w Polsce, jest odbudowa zdegradowanej przestrzeni. Podejmowane działania mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców
oraz w znacznym stopniu decydują o charakterze i atrakcyjności miasta. Jednak odbudowa
zdegradowanej przestrzeni wymaga od samorządu terytorialnego poważnych nakładów
pieniężnych, a w dobie braku wystarczających funduszy będących w dyspozycji władz
lokalnych znaczenia nabiera poszukiwanie alternatywnych, w stosunku np. do środków
pochodzących z funduszy unijnych, źródeł finasowania tego niezwykle ważnego procesu.
Obok prób pozyskania partnerów prywatnych współfinansujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach PPP, jednostki samorządu terytorialnego podejmują się także aplikowania, a w konsekwencji organizacji imprez masowych typu EXPO. Na szczególną uwagę zasługują poczynania wpisujące się w tematykę odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej.
Łódź jest jednym z miast, które podjęło takie wyzwanie. Stanowi ono największy
obszar rewitalizacyjny w Europie. Ubiegało się o organizację EXPO w 2022 r., a w 2024 r.
będzie organizatorem International Expo Horticultural.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę jaką mogą pełnić imprezy masowe typu
EXPO w procesie odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej. Za hipotezę badawczą przyjęto, że tematyczne imprezy masowe typu EXPO przyczyniają się do obudowy zdegradowanej tkanki miejskiej. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej przedstawiono pojęcie rewitalizacji i podstawowe źródła finansowania tego procesu. W drugiej
omówiono jakie korzyści dla miasta może przynosić organizacja imprez masowych typu
EXPO. W trzeciej, w celu oceny znaczenia imprez masowych dla realizacji planu odbudowy zdegradowanej przestrzeni miejskiej, zaprezentowano przypadek miasta Łodzi jako
organizatora EXPO Horticultural w 2024 r. oraz kandydata do organizacji EXPO w 2022 r.
W zakończeniu zaprezentowano wnioski pozwalające na stwierdzenie, że organizowanie tematycznych imprez o charakterze masowym może przyczynić się do intensyfikacji
działań w przyjętym obszarze. W badaniach wykorzystano analizę desk research, analizę
literatury przedmiotu, a także metody analizy ekonomicznej związanej z tematyką rewita24
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lizacji w Łodzi w świetle organizacji International Expo Horticultural 2024 i podjętych prób
mających na celu organizację EXPO 2022 [http://expo2022.uml.lodz.pl].

Rewitalizacja – aktywne działanie w zakresie
wyprowadzenia obszarów zdegradowanych
ze stanu kryzysowego
W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji rewitalizacji. W zależności od dziedziny naukowej, którą prezentują autorzy, można zauważyć silniejsze akcentowanie walorów np. ekonomicznych, społecznych czy też przestrzennych. I tak np. w definicji T. Markowskiego na plan pierwszy wysuwa się aspekt ekonomiczny i społeczny. Autor zwraca
w pierwszym rzędzie uwagę na znaczenie powiązań występujących pomiędzy wartością
ziemi, jej ceną, rentą, efektami zewnętrznymi, a systemem podatków od wartości nieruchomości. Podkreśla, że „pojawienie się korzyści zewnętrznych na przekształconym
obszarze jest możliwe tylko przy dużej skali tych przekształceń. Przekształcenie tkanki
miejskiej jest bowiem czasochłonne, a korzyści ujawniają się tylko w długim okresie. Zatem indywidualne, nieskoordynowane w czasie inwestycje nie są w stanie przywrócić
możliwości generowania wysokiej renty na danym terenie” [Markowski 2003, s. 128]. Według J.J. Paryska w samej idei rewitalizacji niezmiernie istotne są elementy przestrzenne.
„Rewitalizacja oznacza dosłownie przywrócenie do życia (…) odnosi się do zamierzonej odbudowy i ożywienia zniszczonych, czy też zdegradowanych obszarów miejskich
w celu przywrócenia im utraconych lub nadania nowych funkcji”[2005, s. 166].
Według definicji opracowanej przez Komitet Naukowy Projektu Instytutu Rozwoju
Miast rewitalizacja to: „skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju
i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju”[Komitet Naukowy (...)].
Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. prezentuje obowiązującą obecnie
definicję rewitalizacji [Dz. U. z 2015 r., poz. 1777]. W myśl art. 2 tej ustawy rewitalizacja stanowi proces „wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.
Pomimo mnogości definicji, jakie występują w literaturze przedmiotu, bez wątpienia
można wskazać wspólne cechy charakterystyczne. Naczelnym celem rewitalizacji jest
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„przezwyciężanie kryzysu społeczno-gospodarczego na danym obszarze i zmiana jego
złego wizerunku” [Strzelecka 2011, s 662]. Jest to proces odnowy, którego inicjatorem
jest samorząd terytorialny, skierowany na obszar zurbanizowany, na którym występuje
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych czy też technicznych. Dotyczy obszaru,
na którym występuje stan uznany za stan kryzysowy nie tylko w odniesieniu do sfery urbanistyczno-architektonicznej, sfery przestrzennej ale powiązany jest także z sferą społeczną i gospodarczą. Degradacja obejmuje zatem nie tylko substancję czy przestrzeń
ale także funkcję tej przestrzeni i społeczność ją zamieszkującą.
Oznacza to, że nadrzędnym założeniem działań rewitalizacyjnych jest odbudowa zdegradowanej infrastruktury miasta, poprawa jakości życia ludności zamieszkującej obszar
zdegradowany, ale także wspieranie rozwoju lokalnego, który interpretowany jest przede wszystkim jako długotrwały proces zmian o charakterze celowym, ukierunkowany na
zamierzoną poprawę stanu istniejącego, tym samym przynoszący wymierne korzyści dla
samorządu terytorialnego. Odnowa obszarów zdegradowanych to aktywny instrument
w ręku władz samorządowych służący rekonstrukcji tkanki miejskiej. Jest on źródłem rozwoju lokalnego, przyczyniając się do wzrostu oraz optymalizacji wykorzystania miejskich
zasobów i infrastruktury. Istotne miejsce w tym procesie posiadają władze samorządowe,
na których spoczywa obowiązek kreowania nie tylko koncepcji, ale również poszukiwania
nowych instrumentów, także finansowych, służących rozwojowi lokalnemu.
Niestety przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią od wielu lat ogromne wyzwanie,
zarówno w fazie przygotowawczej, jak i wykonawczej, a efektywne zarządzanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania sprawia samorządom terytorialnym
dużą trudność. Teoretycznie finansowanie tego procesu odbywać się może z następujących źródeł:
·· środki publiczne, lokalne i zewnętrzne,
·· środki organizacji pozarządowych,
·· środki prywatne pochodzące od inwestorów i przedsiębiorców,
·· wkład własny mieszkańców rewitalizowanego obszaru [Janas, Jarczewski, Wańkowski 2010, s. 98; Ryszko 2012, s. 130; Ślebocka 2015, s. 73].
Środki pochodzące z funduszy europejskich oraz środki własne samorządów terytorialnych stanowią podstawowe źródło finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
są one jednak niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Dlatego też poszukiwanie alternatywnych źródeł pokrycia kosztów tego procesu jest niezwykle istotne.
Jednym z takich narzędzi oprócz finasowania przedsięwzięć w formule PPP, czyli ze środków pochodzących od prywatnych inwestorów, jest organizacja tematycznych imprez
masowych o zasięgu międzynarodowym typu EXPO.
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Organizacja imprez masowych typu EXPO – korzyści
dla miasta
Wystawa międzynarodowa zwyczajowo definiowana jest jako impreza o charakterze
cyklicznym mająca na celu prezentację dorobku naukowego, technicznego czy też kulturowego uczestników wydarzenia. Pełną i obowiązującą do dnia dzisiejszego definicję
prezentuje Konwencja o Wystawach Międzynarodowych. Zgodnie z przepisami (art. 1
i 2) Konwencji o Wystawach Międzynarodowych, wystawą jest pokaz, który niezależnie
od nazwy, ma cel poznawczy realizowany poprzez ukazanie przeglądu środków, jakimi
dysponuje człowiek dla zaspokojenia potrzeb cywilizacji, oraz postępu osiągniętego
w jednej lub w kilku dziedzinach działalności ludzkiej albo ich perspektyw na przyszłość
[Konwencja (…)].
Ciałem zajmującym się organizacją oraz po części nadzorem nad organizacją imprez
masowych typu EXPO jest Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (art. 10 Konwencji o Wystawach Międzynarodowych) powstałe w 1928 w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez większość państw.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje Wystaw Światowych. Co pięć lat organizowana jest tzw. World (Universal) EXPO o tematyce ogólnej. Najbliższa wystawa
odbędzie się 2020 r. w Dubaju. Drugim rodzajem są wystawy tematyczne, czyli tzw.
International EXPO, organizowane pomiędzy wystawami World EXPO. Gospodarzem
kolejnej wystawy, która odbędzie się w 2023 r. będzie Buenos Aires. Obok nich, czyli
wystaw poświęconych społeczeństwu, technologii, nauce itp. organizowane są także
eventy, których charakterystyka odpowiada EXPO zarówno pod względem uczestnictwa i czasu trwania, czyli: Triennale di Milano i Horticultural EXPO współorganizowane z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Producentów Ogrodniczych [www.bie
-paris(….)short-history-of-expos]. Pierwsza międzynarodowa wystawa EXPO (Great
Exhibition) odbyła się w 1851 r. w Londynie. Od tego czasu wystawa odbyła się 71 razy.
Po raz pierwszy International EXPO zorganizowane zostało w 1936 r. w Sztokholmie,
do chwili obecnej impreza tego typu odbyła się 36 razy. Pierwsze EXPO Horticultural
miało miejsce w 1960 r. w Rotterdamie i do dnia dzisiejszego zorganizowanych zostało
aż 20 wystaw, zaś Triennale di Milano od 1933 r. odbyło się 14 razy.
W tabeli nr 1 zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące imprez masowych
typu EXPO organizowanych od początku XXI w.
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Tabela 1. Imprezy masowe typu EXPO w latach 2000–2024
Typ imprezy
World EXPO
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Czas trwania
imprezy
01.06.20003
1.10.2000

Temat przewodni

Liczba
gości
w mln

Obszar
w ha

Hanover

NatureTechnology

18,10

160

2,07

140

Kraj
Niemcy

Miasto

Horticultural
EXPO

25.04.2002
20.10.2002

Holandia

Haarlemmermeer

The contribution
of the Netherlands
horticulture and
international
horticulture in the
quality of life in
the 21st century

Horticultural
EXPO

25.04.2003
12.10.2003

Niemcy

Rostock

A Seaside Park.
A new flowered
world

2,60

100

International
EXPO

25.03.2005
25.09.2005

Japonia

Aichi

Nature’s Wisdom

–

173

Horticultural
EXPO

01.11.2007
31.01.2007

Tajlandia

Chiang Mai

To Express the
Love for Humanity

3,85

80

International
EXPO

14.06.2008
14.09.2008

Hiszpania

Saragossa

Water and
sustainable
development

5,65

25

World EXPO

01.05.2010
31.10.2010

Chiny

Shanghai

Better City, Better
Life

73,09

523

Horticultural
EXPO

05.04.2012
07.10.2012

Holandia

Venlo

Be part of the
theatre in nature;
get closer to the
quality of life

2,05

66

World EXPO

01.05.2015
31.10.2015

Włochy

Milan

Feeding the
Planet, Energy
for Life

21,50

110

Horticultural
EXPO

01.04.2016
31.10.2016

Turcja

Antalya

Flowers and
Children

4,70

112

–

–

Triennale di
Milano

02.04.2016
12.09.2016

Włochy

Milano

21 Century,
Desing after
Desing

International
EXPO

10.06.2017
10.09.2017

Turcja

Astana

Future Energy

4,00

25

–

–

st

Triennale di
Milano

01.03.2019
01.09.2019

Włochy

Milano

Broken Nature:
Desing Takes on
Human Survival

Horticultural
EXPO

29.04.2019
07.10.2019

Chiny

Beijing

Live Green, Live
Better

~16,00

~503

World EXPO

20.10.2020
10.04.2021

Zjednoczone
Emiraty
Arabskie

Dubaj

Connecting
Minds, Creating
the Future

~25,00

~438

Horticultural
EXPO

28.04.2022
23.10.2022

Holandia

Amsterdam –
Almere

Growing Green
Cities

~2,00

~60
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Typ imprezy

Czas trwania
imprezy

Kraj

Miasto

Temat przewodni

Liczba
gości
w mln

Obszar
w ha

~6,20

~25

~4,00

~75

International
EXPO

15.01.2023
15.04.2023

Argentyna

Buenos Aires

Science,
Innovation, Art
and Creativity
for Human
Development.
Creative industries
in Digital
Convergence

Horticultural
EXPO

27.04.2024
28.09.2024

Polska

Łódź

City Re:Invented

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji oficjalnej strony internetowej Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych, [https://www.bie-paris(…)all-world-expos; https://www.bie-paris(...)all-specialised
-expos; https://www.bie-paris(...)all-horticultural-expos; https://www.bie-paris(...)all-triennale-di-milano;
http://docplayer.pl/72308754-Expo-2024-lodz].

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, że wystawy
cieszą się dużym zainteresowaniem. Generalnie, ekspozycje odwiedziło lub zamierza odwiedzić (w przypadku wystaw, które odbędą się po 2018) od 2 mln do 73 mln osób. Największym zainteresowaniem cieszy się World EXPO, zaś imprezy typu International EXPO
i Horticultural EXPO przyciągają średnio ok. 5 milionów zwiedzających. Obszar, na którym
odbywały się i odbywać się będą imprezy masowe typu EXPO mieści się w przedziale od
25 ha do 503 ha. Najwięcej powierzchni wykorzystywane jest przez Horticultural EXPO.
Charakterystyczną cechą współczesnych imprez międzynarodowych typu EXPO
jest to, że w przeważającej mierze wystawy mają na celu nawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej oraz zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy współczesnego
świata. Służą one edukowaniu ludności, dzieleniu się innowacjami, promowaniu postępu i wspieraniu współpracy [www.bie-paris.org(….)what-is-an-expo]. Uwaga większości
tego typu imprez koncentruje się w przede wszystkim na gospodarce globalnej, zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego, zmianie funkcji aglomeracji
miejskich czy nowatorskich rozwiązaniach służących społeczeństwu i środowisku.
Wśród funkcji, które przypisuje się tego typu imprezom wymienia się w pierwszej
kolejności: funkcje rozwojowe oraz gospodarczo-handlowe, których jednym z celów jest
wspomaganie rozwoju państw, regionów i miast.
Powszechnie przyjmuje się, że imprezy masowe w tym wystawy o charakterze międzynarodowym, pomagają rozwijać wizerunek miasta, a także służą nawiązywaniu międzynarodowej współpracy i bezpośredniej wymiany doświadczeń. Miejsce organizacji
tego typu imprezy staje się rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Zatem wśród
korzyści dla miasta, które podjęło się organizacji imprezy masowej typu EXPO można
wymienić korzyści [Szromnik 1999, ss. 9–14]:
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·· bezpośrednie i pośrednie,
·· bieżące i przyszłe,
·· główne i uboczne,
·· finansowe, materialne, infrastrukturalne, edukacyjne, marketingowe,
·· firm, podmiotów rynku targowego, budżetu miasta oraz mieszkańców.
Szczegółowy wykaz potencjalnych korzyści z tytułu organizacji imprezy masowej
typu EXPO dla miasta prezentuje tabela nr 2.
Tabela 2. Efekty związane z organizacją imprez międzynarodowych
Moment
oddziaływania:

Wymierne korzyści

Trudne do zmierzenia korzyści

Przed imprezą

Nowe miejsca pracy

Nowe pomysły związane z organizacją
przestrzeni miasta

W trakcie imprezy

Wzrost wpływów do budżetu miasta

Poprawa wizerunku, aktywna promocja
miasta

Po zakończeniu
imprezy

Poprawa wyglądu miasta po pracach
remontowych, w tym: pracach
obejmujących przestrzeń zieloną

Doświadczenie, wzrost przedsiębiorczości
lokalnej, duma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Budner 2014, ss. 10–11]

Korzyści z organizacji targów doświadczają nie tylko bezpośredni ich uczestnicy
czerpiąc zyski ze znacznego wzrostu popytu np. w branży usługowej, transportowej czy
hotelarskiej. Zyski czerpią także mieszkańcy danego regionu np. poprzez powstawanie
nowych miejsc pracy, ale również samorząd terytorialny poprzez zwiększenie dochodów m.in. z podatków płaconych od działalności gospodarczej związanej z targami
[Szromnik 2011, s. 42].
Organizacja każdej imprezy masowej, w tym imprez typu EXPO, oprócz pozytywnych efektów zarówno tych policzalnych jak i trudnych do zmierzenia, wiąże się także
z efektami negatywnymi. Zaliczyć można do nich m.in. koszty przygotowań, koszty generowane w trakcie trwania imprezy oraz koszty związane z uporządkowaniem przestrzeni publicznej po zakończeniu wydarzenia (często zdarza się, że poczynione nakłady
przewyższają we wstępnych kalkulacjach potencjalne zyski) oraz szereg uciążliwości
związanych z organizacją imprezy (np. zmiana organizacji ruchu).
Podsumowując rozważania ogólne można stwierdzić, że organizacja każdej imprezy
masowej, w tym wystawy międzynarodowej wiąże się z wydatkami, ale należy pamiętać,
że jest to nieodłączny element związany z budowaniem wizerunku miasta czy regionu.
Wpływ imprez masowych, w tym wystaw o charakterze międzynarodowym na rozwój
aglomeracji zależy przede wszystkim od rangi projektu. Niezależnie od wielkości organizowanego przedsięwzięcia można stwierdzić, że oprócz pozyskiwania dodatkowych
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środków pieniężnych, jedną z korzyści jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta,
który ma wpływ na jego rozwój m.in.: poprzez napływ nowych mieszkańców, inwestycji, rozwój przedsiębiorczości, turystyki oraz realizację założeń przyjętych w strategiach
rozwojowych.

Expo 2022 i EXPO Horticultural 2024 Łódź – kolejny krok
ku odbudowie zdegradowanej przestrzeni – studium
przypadku miasta Łodzi
„Każde miasto ma wzloty i upadki, ale Łódź to przypadek szczególny. Najpierw się wspaniale rozwijała, powstawały kolejne fabryki, była stolicą włókiennictwa. W międzyczasie
oczywiście wybuchły wojny i były przemiany społeczno-gospodarcze na których traciły,
a potem zyskiwały inne miasta” [Grodziński 2017]. W Łodzi przemiany początku lat 90. XX w.
przyniosły szereg negatywnych konsekwencji. Nastąpił upadek przemysłu włókienniczego
i bawełnianego. Zamknięto wiele funkcjonujących fabryk np. POLTEX, dawnych Zakładów
Przemysłu Bawełnianego im. J Marchlewskiego, czy UNIONTEX, znanego także pod nazwą
Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju [Ilustrowana Encyklopedia (…)
ss. 21–22]. Od 1989 r. bezrobocie w mieście systematycznie zwiększało się do jego maksymalnego poziomu, jaki osiągnęło w 2003 r. W okresie tym stopa bezrobocia wyniosła 19,1%
[Zajdel 2009, s. 249]. Przez wiele lat brak było spójnej strategii rozwoju, spowodowało postępującą degradację miasta [Strategia Zintegrowanego (….)]. Prace nad budową jednolitej
polityki rozwoju Łodzi rozpoczęły się w 2011 r. Obecnie Łódź to trzecie (15 czerwca 2007 r.
Łódź przestała być drugim najludniejszym miastem w kraju) pod względem liczby ludności
miasto w Polsce. Zamieszkuje w nim 690 422 mieszkańców [GUS], co stanowi 1,80% ogółu
mieszkańców Polski. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny
widoczna jest dalsza tendencja spadkowa. W 2030 r. liczba mieszkańców Łodzi spadnie do
około 605 tys. osób [Perspektywy demograficzne], aby w 2050 r. osiągnąć poziom poniżej
500 tys. [Bereszczyński 2015] Jest to miasto, w którym problem odbudowy zdegradowanej przestrzeni uważa się za niezwykle istotny z uwagi na duży obszar, na którym występuje koncentracja problemów będąca przedmiotem działań rewitalizacyjnych. Tereny te
obejmują obszar o powierzchni 1.783 ha co stanowi 6,08% całkowitej powierzchni Łodzi
[Program Rewitalizacji]. Łódź jest miastem przeznaczającym znaczą część swoich funduszy na działania mające na celu przywrócenie utraconego wizerunku. Łączne minimalne
koszty planowanych do 2020 r. przedsięwzięć rewitalizacyjnych, według danych szacunkowych urzędu miasta Łodzi wynosić będą ok. 980 677 660,68 zł, w tym: dofinansowanie
uzyskane z budżetu państwa 18 451 450,58 zł, a pochodzące z UE 432 095 963,63 zł [www.
uml.lodz.pl; www. centrum wiedzy]. Potrzeby finansowe są znacznie większe. Brak szans
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na pełną realizację zadań z zakresu odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej, związany
jest przede wszystkim z niewystarczająca ilością publicznych środków pieniężnych. Z tego
względu w pierwszej kolejności finansowane są inwestycje, które uzyskały (bądź uzyskają)
w najbliższym czasie wsparcie zewnętrzne, w postaci funduszy unijnych czy ze środków
pochodzących od prywatnych inwestorów. Możliwość organizacji imprezy masowej typu
EXPO stała się jedną z metod pozyskania dodatkowych funduszy na realizację tak kluczowych dla miasta inwestycji.
Łódź była drugim miastem w Polsce (obok Wrocławia, który ubiegał się o organizację
EXPO w latach 2010 i 2012) oraz pierwszym z potencjalnych organizatorów, które postawiło na nową formułę organizacji imprezy przywracając ją do centrum miasta. Temat
wystawy International EXPO 2022 w Łodzi „City Re:Invented” miał dotyczyć kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich. „Rewitalizacja to temat bardzo świeży, nośny
i atrakcyjny dla uczestników EXPO niezależnie od kraju ich pochodzenia. Temat nie tylko
o lokalnym znaczeniu, lecz globalne wyzwanie, przed którym stoją wszystkie państwa,
zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się. Problemy, którym wychodzi naprzeciw kompleksowa rewitalizacja, dotyczą miast na wszystkich kontynentach” [EXPO 2022]. Niestety przegrała z Buenos Aires stosunkiem głosów 56 do 62. Nie zrażając się przegraną,
ponownie podjęła starania o organizację innej imprezy masowej zaliczanej do grupy
wystaw typu EXPO. W marcu 2018 r. członkowie International Association of Horticultural Producers zdecydowali, że EXPO Horticultural w 2024 r. odbędzie się w Łodzi pod
hasłem przewodnim Nature of the City – Natura. Niewątpliwie kojarzy się ono z Łodzią
oraz działaniami rewitalizacyjnymi i jest kontynuacją podjętych wcześniej starań. Łączy w spójną całość działania rewitalizacyjne (społeczne, ekonomiczne i przestrzenne),
zmierzające do podnoszenia jakości życia w mieście.W tabeli nr 3 zaprezentowano podstawowe informacje na temat Intetrnational EXPO 2022 i EXPO Horticultural 2024 organizowane w Łodzi.
Tabela 3. Dane o EXPO 2022 i EXPO Horticultural 2024 organizowane w Łodzi
Czas trwania

Temat
przewodni

Obszar
w ha

Przewidywana
liczba gości
w mln

Koszty
w mln
zł

Ewentualne
zyski –
prywatni
przedsiębiorcy

International
EXPO

~5 miesięcy
04.2022–
09.2022

City
Re:Invented

~25

~8,00

~5.825

160 mln zł

EXPO
Horticultural

~5 miesięcy
27.04.2024
28.09.2024

Nature of the
City – Natura
Miasta

~77,3

~4,00

~441

80 mln zł

Rodzaj
imprezy

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału ds. Zarządzania Projektami,
Oddziału ds. EXPO Urzędu Miasta Łodzi oraz [https://uml.lodz.pl/files/public].
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Na podstawie analizy informacji zawartych w tabeli 3 można stwierdzić, że choć szacowane koszty organizacji imprez masowych typu EXPO są wysokie1 to ocenia się, że w ciągu
czasu trwania imprezy Łódź odwiedzi co najmniej kilka milionów gości. To jest kilkadziesiąt
tysięcy osób dziennie, a licząc przeciętnie, że jeden turysta zostawi (oprócz zakupu biletów wstępu na targi) ok. 85 zł to daje kwotę przeszło 441 mln zł, które trafi bezpośrednio
do kieszeni prywatnych przedsiębiorców, a pośrednio część z tego zasili budżet miasta
w postaci podatków. Oprócz tego, także wpływy od potencjalnych wystawców będą
istotnym czynnikiem zasilającym fundusze miejskie. Organizacja imprez masowych typu
EXPO, a w przypadku Łodzi organizacja EXPO Horticultural 2024 oprócz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej wpłynie także na poprawę wizerunku miasta i realizację priorytetowych celów zawartych w opracowanej strategii. Ponadto, wymiernym efektem będzie
także rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta. Powstaną
m.in. pawilony i ogrody tematyczne, które po jej zakończeniu jeszcze przez wiele lat będą
służyć mieszkańcom.

Podsumowanie
Reasumując, rewitalizacja to proces mający na celu odbudowę zdegradowanej tkanki
miejskiej. Jest to proces naprawczy, który zawiera w sobie szereg działań m.in. takich
jak modernizacja budynków, adaptacja funkcjonującej zabudowy i nadanie jej nowych
funkcji, to także czynności wpływające na rozwój lokalny w obszarze np. handlu czy
usług, oraz przywrócenie równowagi życia społecznego. Efektem powyższych działań
będzie nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale również i polepszenie wizerunku miasta. Należy pamiętać, iż są to działania niezwykle kosztochłonne.
Lata zaniedbań, brak dostatecznych funduszy przeznaczanych na ten cel powodują,
że władze samorządowe poszukują alternatywnych źródeł finasowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Jednym z nich mogą być starania o organizację imprez masowych
typu EXPO. Stanowią one pożądany kierunek inwestycji przynoszących istotne korzyści
nie tylko dla społeczności ale także dla miasta i jego działań. Lista potencjalnych korzyści wynikających z motywów przewodnich wystaw jest długa. Organizacja imprez

1
Według informacji uzyskanych z Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Oddziału ds. EXPO Urzędu Miasta Łodzi na organizację EXPO 2022 miało zostać przeznaczone ok. 1.387 mln euro. Z budżetu miasta Łodzi i funduszy unijnych przeznaczonych miało być 649,76 mln euro. Pozostała kwota w wysokości 738,14 mln euro
sfinansowana miała zostać ze środków utworzonej w tym celu spółki, której głównym udziałowcem byłby
Skarb Państwa, z czego 376,54 mln euro miał stanowić wkład Skarbu Państwa, a 361,61 mln euro to finansowanie dłużne.
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typu EXPO2, to m.in. pozyskanie dodatkowych środków na rewitalizację miasta (zarówno infrastruktury jak i przestrzeni zielonej), wzrost rozpoznawalności Łodzi w kraju i na
świecie oraz zwiększenie zainteresowania turystycznego Łodzią jako miastem czterech
kultur, mającym do zaoferowania potencjalnym odwiedzającym niepowtarzalny dziewiętnastowieczny klimat.
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Regionalne aspekty przedsiębiorczości i konkurencyjności
na przykładzie gminy Rewal
Regional Aspects of Entrepreneurship and Competitiveness
on the Example of the Rewal Commune
Abstract: J. Schumpeter the outstanding Austrian economist, living in the late nineteenth
and early twentieth century, touched on the subject of entrepreneurship in his works. In
one of his most important works from 1934 entitled “The theory of economic development”
he described as entrepreneurship carrying out new combinations in the company’s organization (new products, new service, new sources of raw materials, new production methods).
Entrepreneurship can be considered in terms of running one’s own business, but also
managing a household or agricultural household. Entrepreneurship can also be a group of
traits describing the entrepreneur’s activities.
The scientific goal of this publication is to present the Rewal commune as an example
of a high level of entrepreneurship development and competitiveness in the local market.
The research methods used in the article were literary criticism, statistical data analysis
and the telephone interview. The article was created using books and magazines as well as
netographic information and personal contacts with representatives of the Rewal commune.
The results of the scientific analysis indicate that the commune of Rewal positively uses
the rich tradition of entrepreneurship in modern times. The tourism industry and tourism is
the main player and driving force in the development of entrepreneurship in the commune.
The conclusion from the analysis clearly indicates that the Rewal commune is an important link in the development of domestic entrepreneurship and competitiveness.
Key words: tourist attractiveness, expansiveness, tourism, local government, economic
indicators
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Wstęp
W ostatnich dziesięcioleciach przedsiębiorczość na gruncie polskim podlegała procesowi przemian od gospodarki centralnie sterowanej, do gospodarki rynkowej. W nowych
realiach przedsiębiorcy mają możliwość funkcjonowania w dogodnych warunkach ekonomicznych. Rośnie liczba zakładanych firmy o różnym charakterze.
Celem publikacji jest przedstawienie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności
w aspekcie lokalnym. Analizie poddano Rewal, jedną z najbardziej kreatywnych gmin
w Polsce. Zakres analizy stanowią realia gospodarcze województwa zachodniopomorskiego oraz początki rozwoju zjawiska przedsiębiorczości na omawianym terenie, które
w istotny sposób ukształtowały obecną sytuację. Badania przeprowadzono w okresie
maja i czerwiec 2018 roku.
Treścią hipotezy badawczej jest turystyka, jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gminy Rewal, znajdującej się w województwie zachodniopomorskim.

Potencjał gospodarczy i poziom rozwoju
przedsiębiorczości i konkurencyjności
na terenie województwa zachodniopomorskiego
Pojęcia przedsiębiorczość i konkurencyjność rozpatruje się na poziomie makroekonomicznym, ale też regionalnym. W literaturze światowej można znaleźć ich definicje. F.H. Knight, D. McClelland utożsamiali przedsiębiorczość z ograniczaniem lub
znoszeniem ryzyka [Knight 2002; McClelland 1984], natomiast R.M. Kanter uznawała spłaszczanie struktur organizacyjnych za działania o charakterze przedsiębiorczym [1984].
Amerykański ekonomista P.F. Drucker twierdził, że przedsiębiorczość polega na
współzależności działań przedsiębiorczych i innowacyjnych prowadzących do sukcesu
[2011]. W ujęciu makroekonomicznym oznacza ona podejmowanie takich działań, które
będą prowadziły do sukcesu całej gospodarki narodowej. W skali regionalnej zaś będzie
odnosiła się do kreowania osiągnięć służących interesom danej społeczności lokalnej
(mieszkańcom gminy, powiatu czy województwa).
Konkurencyjność można najprościej ująć jako umiejętność planowania, kreowania
i sprzedawania produktu bardziej atrakcyjnego od produktów konkurencji [https://
mfiles.pl/pl/]. Analogicznie, jak w przypadku przedsiębiorczości w skali makro, jest to
dążenie do wytwarzania produktów bardziej atrakcyjnych od innych wyprodukowany
poza granicami danego kraju. W skali regionalnej są to starania wprowadzenie na rynek
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lepszego produktu, przynoszącego wymierne rezultaty ekonomiczne w stosunku do
wyrobu oferowanego przez konkurencyjne gminy, powiaty czy regiony.
Województwo zachodniopomorskie zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Zajmuje obszar 22 892,48 km². W 2017 roku
zamieszkiwało je 1,71 mln mieszkańców [GUS 2017]. Dogodna dostępność komunikacyjna
wpływa w istotny sposób na sytuację gospodarczą regionu i wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej. Na terenie województwa systematycznie poprawia się infrastruktura drogowa
[Kaliński 2011, s. 9], kolejowa oraz lotnicza. Dużą rolę odgrywa również transport morski
[Województwo zachodniopomorskie 2008].
Bezpośrednie położenie województwa przy granicy z Niemcami, a także połączenia promowe z Danią i Szwecją wpływają nie tylko na atrakcyjność inwestycyjną, lecz
również na szybki rozwój branży turystycznej, która stanowi bardzo istotne źródło dochodów [Kowalski, Nowak 2000]. Szczecin, stolica regionu ze względu na przygraniczne położenie, pełni rolę katalizatora rozwoju przedsiębiorczości dla wschodniej części
landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, w którym brak jest dużego ośrodka miejskiego [http://szczecin.stat.gov.pl/]. Handel oraz usługi stanowią ważne źródło dochodów
i miejsce zatrudnienia dla dużych skupisk ludności [Kociuba 2017, s. 30].
Turystyka stanowi fundamentalny element krajobrazu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. W lipcu 2017 r. w regionie istniało 1449 turystycznych
obiektów noclegowych, na które składało się 281 obiektów hotelowych i 1168 pozostałych podmiotów o charakterze wypoczynkowym. Goszczono 2759,7 tys. osób, z czego
blisko 26% stanowili klienci zagraniczni. Oferowane usługi oprócz dochodów, zapewniają nowe miejsca pracy oraz pobudzają procesy rewitalizacyjne w miejscowościach
turystycznych [Kołodziej-Durnaś 2007, s. 12].
Obecność specjalnych stref ekonomicznych oraz klastrów jest kolejnym elementem świadczącym o pozycji gospodarczej regionu. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
przyciągają inwestycje, zwłaszcza zagraniczne oraz generują nowe miejsca pracy [Kolczyński, Wojtasik 2010]. Spośród czterech stref, najważniejsze znaczenie dla gospodarki omawianego regionu posiada Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Tabela 1 prezentuje zestawienie wszystkich funkcjonujących SSE w województwie zachodniopomorskim.
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Tabela 1. SSE w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Nazwa SSE

Rok utworzenia

Kostrzyńsko-Słubicka SSE
Euro-Park Mielec SSE
Pomorska SSE
Słupska SSE

1997
1997
1997
1997

Obszar działania w województwie
zachodniopomorskim
842,76 ha
93,84 ha
50,97 ha
506,46 ha

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: [https://www.paih.gov.pl/].

Klastry to geograficznie skupione, wyspecjalizowane podmioty, połączone wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach.
Stanowią ważne narzędzie pobudzające innowacyjność, przedsiębiorczość, wyzwalając
jednocześnie efekt synergii [Porter 2000, ss. 16–20].
W 2015 w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 12 inicjatyw klastrowych. Liczba ich w województwie jest wyższa niż średnia dla kraju (około 8). Dominującymi sektorami jest branża meblarska oraz transport morski [Buczyńska, Frączek,
Kryjom 2016, s. 7].
Województwo zachodniopomorskie korzysta również ze współpracy gospodarczej
w ramach euroregionów, spośród których największe znaczenie posiada Euroregion Pomerania, który zrzesza 96 gmin i 5 powiatów [www.pomerania.org.pl].
Analizując potencjał gospodarczy omawianego regionu, warto przyjrzeć się bliżej
również jego kluczowym wskaźnikom ekonomicznym, tabela 2.
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki gospodarcze województw w Polsce w 2017 roku
Region
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
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Stopa
bezrobocia
w%
5,8
9,8
8,5
6,5
6,8
5,3
5,6
6,9
9,5
8,5
5,5
5,2

Przeciętne
Przeciętne zatrudnienie
Podmioty
wynagrodzenie
w sektorze
gospodarki
brutto w sektorze
przedsiębiorstw w tys.
narodowej
przedsiębiorstw
479,5
4595,70
367,6
255,4
3910,88
195,5
188,7
3924,49
176,8
125,0
3930,83
112,7
342,5
4085,45
245,5
485,4
4401,56
378,6
454,8
5573,79
806,1
98,9
4173,91
100,5
236,6
3813,28
170,7
108,5
3992,97
101,1
319,7
4622,06
292,9
797,4
4659,26
469,7
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Region
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Stopa
bezrobocia
w%
8,6
11,6
3,8
8,6

Przeciętne
Przeciętne zatrudnienie
Podmioty
wynagrodzenie
w sektorze
gospodarki
brutto w sektorze
przedsiębiorstw w tys.
narodowej
przedsiębiorstw
119,1
3922,11
112,3
143,0
3741,35
125,4
748,3
4213,27
421,3
181,0
4283,94
223,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://stat.gov.pl/].

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują, że pod względem przeciętnego wynagrodzenia
brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ilości podmiotów gospodarczych, prezentowany region lokuje się powyżej średniej krajowej, natomiast w przypadku pozostałych
wskaźników region znalazł się poniżej danego wyznacznika. Ludność zatrudniona jest
w przemyśle, handlu oraz usługach związanych z naprawą pojazdów samochodowych.
Kolejnym elementem analizy jest sytuacja w obszarze przedsiębiorczości. Poziom
rozwoju inicjatyw można przeanalizować poprzez wskaźnik liczby przedsiębiorstw
aktywnych 10+ (wdrażających co najmniej 10 innowacji rocznie) w przeliczeniu na
1000 mieszkańców, tabela 3.
Tabela 3. Liczba przedsiębiorstw aktywnych 10+ na 1000 mieszkańców według
województw w latach 2011–2015
Region
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

2011
1,30
1,33
1,24
0,89
1,25
1,20
1,29
1,71
1,11
1,04
1,01
1,38
1,42
0,95
1,01
1,47
1,17

2012
1,32
1,34
1,24
0,89
1,22
1,22
1,32
1,74
1,08
1,05
0,99
1,40
1,45
0,96
1,01
1,50
1,17

2013
1,36
1,38
1,26
0,92
1,24
1,29
1,40
1,77
1,11
1,11
1,03
1,44
1,51
0,99
1,02
1,54
1,20

2014
1,36
1,37
1,24
0,95
1,23
1,29
1,40
1,77
1,12
1,11
1,05
1,45
1,51
0,98
1,00
1,55
1,22

2015
1,34
1,35
1,24
0,93
1,21
1,28
1,38
1,73
1,12
1,10
1,04
1,40
1,51
0,97
0,99
1,54
1,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna].
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Dane zawarte w tabeli 3 wskazują, że województwo zachodniopomorskie w każdym
z badanych okresów znajduje się poniżej średniej krajowej w zakresie liczby przedsiębiorstw aktywnych 10+ na 1000 mieszkańców. Wskazać można na niski poziom inwestycji i nakładów B+R, niewielką liczbę zgłoszonych patentów oraz niewielką liczbę
podmiotów z zakresu nowoczesnych branż gospodarki. Wśród tych ostatnich najlepiej
funkcjonuje sektor IT w Szczecinie [Czejarek 2014, s. 24].

Początki i kształtowanie się potencjału gospodarczego
gminy Rewal
Rewal to gmina wiejska, zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim w północnej części powiatu gryfickiego. Pod względem fizycznogeograficznym leży na Wybrzeżu Trzebiatowskim Pobrzeża Szczecińskiego. W celach marketingowych powstało
również zawężone pojęcie Wybrzeża Rewalskiego [Łonyszyn 2012, s. 16]. Jest najmniejszą gminą wiejską położoną nad morzem. Oprócz Rewala obejmuje 6 miejscowości: Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Śliwin i Trzęsacz. Wszystkie tworzą sołectwa.
Według danych z końca 2016 r. zamieszkiwało ją 3871 osób [GUS 2017].
Pierwsze wzmianki o Rewalu pochodzą z 1434 roku. Najstarszą wzmiankowaną miejscowością jest Pustkowo, o którym pierwsze informacje pojawiły się już w 1159 roku. Pozostałe miejscowości mają rodowód XIV wieczny – Śliwin (1321), Trzęsacz (1331), Pobierowo (1368), Pogorzelica (1382). Rolnictwo, a później także rybołówstwo były początkowo
głównymi zajęciami tutejszych mieszkańców. Pamiątkami bogatej spuścizny rybackiej
są liczne zagrody i kamieniczki rybackie z ozdobnymi bramami wjazdowymi [http://
www.rewal.pl/index.php/pl/mieszkaniec/o-gminie-rewal/historia/305].
Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy Rewal miało uruchomienie
w 1896 roku Gryfickiej Kolei Wąskotorowej (GKW), która miała łącznie 175,6 km torów. Była częścią większego systemu kolei wąskotorowych na Pomorzu Zachodnim,
który należał do największych w Europie. Służyła do przewozu surowców, towarów,
a korzystali z niej także mieszkańcy oraz coraz liczniejsze rzesze turystów. Do dzisiaj
kolej stanowi największą atrakcję turystyczną i jest jednym z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw [Czejarek 2017, s. 35].
W związku z napływem turystów w początkach XIX wieku, miejscowości gminy
Rewal zaczęły pełnić rolę terenów wypoczynkowych. Przyczyną zaistniałej sytuacji
było zjawisko polegające na naturalnym zasypywaniu uprawnej ziemi piaskiem, pochodzącym z brzegów morskich. Spadek opłacalności działalności rolniczej stał się
katalizatorem rozwoju turystyki na tym obszarze [http://www.rewal.pl/index.php/
pl/mieszkaniec/o-gminie-rewal/historia/305]. Każda ze wspomnianych miejscowości
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posiada bogatą historię w dziedzinie rozwoju gospodarczego o charakterze wypoczynkowym.
Początki gospodarczego rozwoju Rewala to druga połowa XIV wieku, kiedy to postawiono karczmę na szlaku łączącym Gdańsk, Kołobrzeg i Kamień Pomorski. Wkrótce wokół niej powstała niewielka rybacka osada [http://www.rewal.pl/index.php/pl/
mieszkaniec/o-gminie-rewal/historia/305]. W 1827 Rewal uzyskał status kąpieliska,
przyjmując przede wszystkim turystów z Berlina i okolic. Obiekty noclegowe przeznaczone dla gości zaczęły powstawać dopiero w drugiej połowie lat 90. XIX wieku. Przed
wybuchem I wojny światowej na terenie Rewala wypoczywało już ponad 2200 letników. W związku z gwałtownym rozwojem miejscowości zbudowano szkołę w 1894 r.,
a sześć lat później park zdrojowy. Po II wojnie światowej miejscowość nadal spełniała
swoje funkcje wypoczynkowe [Mazur 2014, s. 22].
Najstarsza miejscowość gminy – Pustkowo zamieszkiwane było początkowo głównie
przez chłopów, a pierwsi rybacy pojawili się dopiero w XVII w. Wczasowicze zaczęli przybywać na przełomie XIX i XX w., i w tym okresie rozpoczęto rozbudowę wsi. W 1904 r
powstała karczma i budynki świadczące usługi hotelarskie. Przed I wojną światową
w Pustkowie przebywało około 300 urlopowiczów. Po zakończeniu II wojny światowej
Pustkowo zasiedlili repatrianci ze Wchodu [Koprowski 2018].
Dużym zainteresowaniem cieszyło się Niechorze. W 1868 roku zyskało miano kąpieliska, stając się oficjalnie miejscowością wypoczynkową, bardzo chętnie odwiedzaną
przez turystów. Liczbę wypoczywających w Niechorzu w wybranych latach przedstawia
rysunek 1. Dane zaprezentowane na rysunku 1 wyraźnie wskazują na przyrost liczby turystów w badanych latach od 1889 do 1923.
Rysunek 1. Liczba turystów w miejscowości Niechorze w wybranych latach

Źródło: [ http://www.rewal.pl/index.php/pl/mieszkaniec/o-gminie-rewal/historia].
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Wzrost liczby turystów wymusił rozwój miejscowej infrastruktury turystycznej. Na
potrzeby letnich gości tuż przy plaży, wybudowano na palach pawilon kąpielowy ze
zjeżdżalnią (Familienbad). Obiekt istniał jeszcze w 1947 roku. Według danych pochodzących z niemieckiego przewodnika o kurortach z 1938 roku, Niechorze dysponowało 4
hotelami z 131 miejscami noclegowymi oraz 19 dużymi pensjonatami oferującymi zakwaterowanie dla 429 gości. Do tego należy doliczyć liczne mniejsze kwatery prywatne.
Na potrzeby mieszkańców i gości zakładano instytucje oferujące usługi towarzyszące:
lokalną kasę oszczędnościowo-pożyczkową Spar und Darlehnskasse Horst, urząd pocztowy oraz gabinet lekarski [http://www.rewal.pl/index.php/pl/mieszkaniec/o-gminierewal/historia/303-niechorze-historia].
Oprócz turystyki typowo wypoczynkowej ówczesne Niechorze oferowało wodolecznictwo, czyli zabiegi kąpielowe w zimnej i ciepłej wodzie morskiej oraz kąpiele medyczne [http://www.rewal.pl/index.php/pl/turysta/gmina/historia].
Pobierowo, pobliska miejscowość letniskowa, także cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem kuracjuszy oraz gości wypoczywających w sezonie letnim. W 1907 r.
powstał pierwszy hotel Seeblick, który dał początek budowie kolejnych obiektów noclegowych. Wieś w okresie międzywojennym słynęła z pięknych plaż i była ulubionym
miejscem wypoczynku berlińczyków. Ze stolicy Niemiec do Pobierowa kursowała nawet
sieć turystycznych autobusów. Przyjeżdżali tu literaci Günter Eich i Theo Lingen. Międzywojenna baza noclegowa Pobierowa składała się ze 1000 domków wczasowych. Po wojnie niewielkie, drewniane domki letniskowe przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych.
Trzęsacz został najpóźniej odkryty dla turystyki i początkowo był osadą rolniczorybacką. Po II wojnie światowej wieś zaczęła być postrzegana jako miejscowość o walorach turystycznych. Na przełomie XX i XXI w. rozrastał się, a na jego terenie powstało
wiele obiektów o wysokim standardzie noclegowym i gastronomicznym. Obecnie miejscowość kojarzona jest z ogólnopolskimi i europejskimi wydarzeniami. Starania Trzęsacza zostały docenione w 2010 i odznaczono go certyfikatem „Zachodniopomorska Wieś
Turystyczna” [Pilch, Kowalski 2012, s. 10].
Początki rozwoju gospodarczego letniskowej wsi Pogorzelica były nieco odmienne.
Do roku 1912 istniało w niej zaledwie siedem zagród, z trudnym dostępem do szlaków komunikacyjnych. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i połowem ryb na pobliskim jeziorze. Potencjał wsi odkrył berlińczyk, który dokonał wykupu terenów usytuowanych w lesie, następnie podzielił je na działki i sprzedał. Z zachowanych źródeł wiadomo, iż latem
1939 r. przebywało tu ponad 6 tys. turystów. Po wojnie Pogorzelica była miejscowością
o charakterze kolonijnym i dopiero w latach 70. zaczęły powstawać ośrodki wczasowe poszczególnych zakładów pracy. Współczesna Pogorzelica to miejscowość o charakterze sanatoryjno-kolonijnym z licznymi ośrodkami wczasowymi funkcjonującymi przez cały rok.
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Burzliwe dzieje gospodarcze przeżywała wioska Śliwin. W 1638 r. stała się ofiarą epidemii dżumy, która pochłonęła większość jej mieszkańców. Mimo tej tragedii, Śliwin powoli się zaludniał, a na jego terenie powstawały kolejne obiekty o charakterze funkcjonalnym. Pod koniec XVIII w. działał już młyn, w 1822 r. podjęto decyzję o budowie szkoły,
a w 1885 r. powstała miejscowa mleczarnia. Pod koniec XIX w. zaczęło działać kąpielisko
w pobliżu morza. Wtedy też na potrzeby powiększającej się liczby gości powstały kolejne obiekty turystyczne takie jak: oberże, poczta, czy też kolonijno-rehabilitacyjny ośrodek dla dzieci im. Księżniczki Cecylii [http://www.rewal.pl/index.php/pl/mieszkaniec/ogminie-rewal/historia/304-sliwin-historia].

Współczesna przedsiębiorczość i konkurencyjność
gminy Rewal
Korzystając ze swojego bogactwa historycznego, gmina Rewal osiąga wysokie wyniki
w obszarze turystyki i wypoczynku również w ostatnich latach. Należy ona do najbardziej dynamicznych ekonomicznie gmin w Polsce. W 2015 roku Wydział Administracji
Politechniki Warszawskiej przeprowadził ranking zrównoważonego rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego, który dał obiektywne wyniki w ocenie poziomu rozwoju
przedsiębiorczości, tabela 4.
Tabela 4. Najbardziej przedsiębiorcze gminy w Polsce w 2015 roku
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa
Karpacz
Krynica Morska
Rewal
Łeba
Jastarnia
Mielno
Lesznowola
Ustronie Morskie
Międzyzdroje
Władysławowo

Gmina
miejska
miejska
wiejska
miejska
miejsko-wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
miejsko-wiejska
miejsko-wiejska

Województwo
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie

Liczba podmiotów
gospodarczych na
1000 mieszkańców
795,37
362,06
352,87
343,36
298,90
290,05
285,88
271,91
269,45
244,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/].

W 2015 r. na 1 tys. mieszkańców przypadało tutaj 352,87 podmiotów gospodarczych,
co dawało gminie trzecią lokatę w kraju. Biorąc pod uwagę tylko gminy wiejskie, było to
pierwsze miejsce w kraju przed Mielnem, Lesznowolą i Ustroniem Morskimi.
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W celu omówienia sytuacji gospodarczej opisywanej gminy, należy poddać analizie kluczowe wskaźniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności. Analizie poddano kryteria świadczące o sytuacji finansowej omawianej gminy. Pod uwagę wzięto poziom wydatków na projekty inwestycyjne oraz odsetek dochodów własnych w dochodach
budżetu. Informacji na temat sytuacji na miejscowym rynku pracy dostarczyły indeksy liczby
osób pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, a także liczba podmiotów gospodarczych, czy saldo migracji na 1000 mieszkańców. Zgromadzone dane prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Wskaźniki i ranking przedsiębiorczości gminy Rewal w wybranych latach
2003, 2015, 2016
Wskaźnik
Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca w zł.
Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu.
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców.

2003
303,04
87,99
164,40

2015
49,53
88,99
217,68

2016
278,13
90,87
223,20

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców.

–120,50

–65,79

–50,63

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.
Saldo migracji na 1000 mieszkańców.
Miejsce w rankingu.

315,77
13,02
4

352,87
–1,29
5

360,63
0,00
8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: [https://anagmis.files.wordpress.com/].

Dane zawarte w tabeli 5 wskazują na pozytywną sytuację gospodarczą gminy, rośnie
odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu, maleje bezrobocie oraz wzrasta
liczba podmiotów gospodarczych.
Pozytywna sytuacja ekonomiczna wpływa na poziom osiąganych dochodów. Od kilku lat należy ona do najbogatszych gmin wiejskich w Polsce, tabela 6.
Tabela 6. Dochody podatkowe per capita najbogatszych gmin wiejskich w Polsce
w 2017 roku oraz ich miejsce w rankingu w latach 2012–2017
Gmina
Kleszczów
Rząśnia
Kobierzyce
Mielnik
Jerzmanowa
Rewal

Województwo
Łódzkie
Łódzkie
Dolnośląskie
Podlaskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie

Miejsce w ogólnopolskim rankingu
zamożności gmin
2012
1
7
14
10
16
2

2013
1
11
14
8
6
2

2014
1
4
12
10
6
2

2015
1
3
10
12
8
2

Źródło: opracowanie własne wg danych: [http://www.wspolnota.org.pl/].
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2017
1
2
3
4
5
6

Dochody
podatkowe
per capita w zł
2017
31 962,75
8 634,17
5 808,52
5 793,09
5 753,53
5 741,33
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Sytuacja gospodarcza gminy Rewal, jej przedsiębiorczość i konkurencyjność są kreowane przez działającą branżę turystyczną. W 2010 roku funkcjonowało w gminie 1 385
podmiotów gospodarczych, z czego 845 prowadziło działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W sekcji tej dominującą praktyką były usługi
związane z hotelarstwem. Duży odsetek stanowią w gminie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem (hurtowym i detalicznym) oraz naprawą pojazdów samochodowych,
w roku 2010 stanowiły one 15%. Znaczna liczba przedsiębiorstw zajmowała się również
budownictwem (5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych).
Liczbę podmiotów gospodarczych w gminie Rewal w latach 2012–2017 przedstawia
rysunek 2.
Rysunek 2. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Rewal w latach 2012–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rewalu.

Analiza danych zawartych na rysunku 2 wskazuje nieznaczne wahania w zakresie
ilości podmiotów gospodarczych w gminie Rewal w badanym okresie i według najnowszych danych z 2018 roku, wynosiła 1831. Obejmowała ona obiekty turystyczne, miejsca
noclegowe oraz udzielone noclegi w całym powiecie gryfickim w latach 2011–2016 Dane
prezentuje tabela 7.
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Tabela 7. Liczba obiektów turystycznych, miejsc noclegowych i liczba udzielonych
noclegów w powiecie gryfickim w latach 2011–2016
Lata
Liczba obiektów
noclegowych
Liczba miejsc noclegowych
Liczba udzielonych noclegów

2011

2012

2013

2014

2015

2016

131

131

181

197

202

203

17463
1065870

16928
1047801

18231
1050473

18819
1170863

18960
1197904

18226
1283635

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane zawarte w tabeli 7 wskazują na systematyczny wzrost ilości obiektów noclegowych oraz liczby udzielonych noclegów w analizowanym okresie w powiecie gryfickim.
Wahaniom podlegała liczba miejsc noclegowych.
W opracowanej przez Business Mobility International Spółka z o.o. strategii rozwoju
gminy Rewal do 2020 roku, można odnaleźć priorytetowe kierunki rozwoju społecznogospodarczego gminy [http://eregion.wzp.pl]:
·· rozwój aktywności turystycznej i agroturystycznej ze względu na bardzo wysokie
walory przyrodniczo-krajobrazowe;
·· rozwój turystyki morskiej;
·· rozwinięcie przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy;
·· ochrona istniejącego środowiska przyrodniczego i kulturowego;
·· rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej;
·· wszechstronna i szeroka promocja gminy przez władze lokalne.

Zakończenie
Wyniki analizy naukowej, której podstawą były wybrane wskaźniki ekonomiczne gminy
Rewal wskazują, że omawiana gmina skutecznie wykorzystuje swoje bogate tradycje do
rozwoju obszaru przedsiębiorczości, głównie poprzez branżę turystyczną. Pomimo krótkiego sezonu letniego, tutejsze obiekty noclegowe czy gastronomiczne tworzą najważniejszy element dynamiki rozwoju ekonomicznego oraz skutecznie konkurują z innymi
ośrodkami nadbałtyckimi. Przedsiębiorstwa turystyczne zapewniają dużą ilość miejsc
pracy oraz wypracowują największy dochód. Znaczna liczba wypoczywających wpływa
również korzystnie na rozwój innych branż, które mogą zarabiać na przemyśle turystycznym (usługi, transport).
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Rola gminy w ocenie wpływu inwestycji na środowisko
Role of Local Self-government in the Environmental Assessment
of Investments
Abstract: The article is devoted to the problematics of environmental impact assessment
which is one of the crucial instruments used in the process of integration of environmental
protection into other policies and contributes to the implementation of the concept of sustainable development. The work concerns Polish regulations in this field and focuses mainly
on the role of the local self-government bodies therein and their capacity of determining specific conditions for the investment implementation and influencing the scope of its realization.
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Wstęp
Jedną z kluczowych zasad polityki ochrony środowiska zarówno na poziomie globalnym,
europejskim, jak i krajowym jest obecnie zintegrowanie ochrony środowiska z politykami
sektorowymi. Dążenie to niewątpliwie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju zakładającą, realizację polityki gospodarczej w sposób, który prowadzi do zachowania zasobów
i walorów środowiska naturalnego w stanie zapewniającym trwałą możliwość korzystania z niego i utrzymania równowagi przyrodniczej. Jednym z podstawowych instrumentów pozwalających na zrealizowanie wskazanych postulatów i uwzględnienie wymogów
ochrony środowiska zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i decyzyjnych władz publicznych, jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi narzędzie pozwalające
na zidentyfikowanie i oszacowanie jego wpływu na określony obszar, a w ten sposób również wyeliminowanie lub ograniczenie, już na etapie planowania inwestycji, ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W polskim systemie prawnym organem właściwym

Magdalena Michalak

do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest, poza
enumeratywnie wyliczonymi w prawie przypadkami, organ wykonawczy gminy. Organ
ten odgrywa istotną rolę w procedurze ocenowej na wszystkich jej etapach – począwszy
od wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny danego przedsięwzięcia, poprzez merytoryczną ocenę dokumentacji dotyczącej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, aż do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli de
facto zakończenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania. W rezultacie to właśnie
od organów wykonawczych gminy zależeć będą konkretne warunki realizacji inwestycji.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od kilku
lat budzi duże zainteresowanie doktryny. Kompleksowe i wyczerpujące ujęcie tej problematyki z pewnością wymaga opracowania monograficznego. Zagadnieniu temu poświęcono
w Polsce wiele artykułów, jak i monografii naukowych [zob. Pchałek, Behnke 2009; Bukowski 2010], zauważalny jest jednak brak opracowań, które byłyby poświęcone sferze realnych
uprawnień organów gminy w tymże postępowaniu i ujmowanej w tym kontekście problematyce ich potencjalnego wpływu na kształtowanie warunków realizacji przedsięwzięć.
Celem artykułu jest określenie roli organów gminy w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i w ustalaniu warunków ich realizacji, jak
również zbadanie, czy zakres władzy tych organów w tym obszarze jest na tyle istotny,
aby mogły one w realny sposób wpływać na realizację inwestycji w gminie. Postawiono
hipotezę badawczą, że organy wykonawcze gminy, ze względu na przysługujący im szeroki zakres kompetencji w postępowaniu ocenowym są, obok inwestorów, kluczowymi
podmiotami mogącymi mieć wpływ na skalę i warunki realizacji przedsięwzięć. Ich rzeczywiste oddziaływanie jest jednak w pewnym zakresie ograniczone z powodu braku
wyspecjalizowanych w obszarze ochrony środowiska zasobów kadrowych w urzędach.
W pracy wykorzystana została metoda prawno-dogmatyczna, opierająca się na analizie i interpretacji tekstu normatywnego i odnoszącego się doń orzecznictwa.

Istota i cele oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko
W polskim porządku prawnym podstawowym aktem prawnym regulującym ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dalej również jako „ocena”, „ocena oddziaływania” lub „ooś”) jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Ustawa 2008; dalej również jako „ustawa” lub „ustawa
o.o.ś.”]. Implementuje ona obowiązki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
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niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko [Dyrektywa 2011, ss. 1–21]
mającej na celu zapewnienie, aby w państwach członkowskich Unii Europejskiej przedsięwzięcia mogące powodować znaczące skutki w środowisku poddane były wymogowi
uzyskania zezwolenia na inwestycję i oceny w odniesieniu do tych skutków przed udzieleniem zezwolenia.
Definicja oceny oddziaływania w polskim systemie prawnym została zawarta w art.
3 ust. 1 pkt 8 ustawy o.o.ś., który wskazuje, że należy rozumieć ją jako „postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu”. Ocena oddziaływania może być jednak ujmowana dwojako. W ujęciu formalnym, którego odzwierciedleniem jest definicja legalna ooś, jest ona
wieloetapową określoną prawem procedurą realizowaną w ramach postępowania administracyjnego. Należy jednak uznać, że ocena ta ma również charakter materialny – w tym
ujęciu jest ona przede wszystkim oszacowaniem, czy i w jaki sposób dane przedsięwzięcie
będzie oddziaływać na środowisko. Istotę i jednocześnie merytoryczny czy też praktyczny
wymiar oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi więc ustalenie wpływu danej inwestycji na środowisko (jak również na zdrowie ludzkie) i dzięki temu umożliwienie przeciwdziałania negatywnemu jej oddziaływaniu na owe wartości.
Celem ooś jest poddanie procesu ingerencji w środowisko i oddziaływania na nie
szczególnej kontroli o charakterze prewencyjnym. Ma ona służyć ustaleniu, poddaniu
analizie oraz ocenie m.in.:
·· bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko oraz
ludność, dobra materialne, zabytki, krajobraz i wzajemne oddziaływanie między tymi
elementami,
·· ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych,
·· możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jak widać powyżej, badanie prowadzone w ramach ooś wykracza poza wpływ przedsięwzięcia na samo środowisko przyrodnicze, obejmując także inne elementy. Realizując
wymogi jednej z podstawowych zasad prawa i polityki ochrony środowiska, tj. zasady
prewencji1, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest

W polskim porządku prawnym zasada prewencji została wyrażona w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648], który stanowi, iż każdy, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany
do zapobiegania temu oddziaływaniu.
1
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już na etapie jego projektowania i ma umożliwiać w pierwszej kolejności przewidywanie
potencjalnych zagrożeń, które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko zarówno
na etapie budowy, jak i eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania (dalej również jako „postępowanie
ocenowe”) przeprowadzane jest najczęściej przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (dalej również jako „dśu”) przez organy właściwe do wydania tejże decyzji tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie dotyczy to jednak spraw wyraźnie
przekazanych innym organom, tj. regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, staroście i dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, co ma miejsce m.in. w przypadku dużych inwestycji liniowych (drogi,
linie kolejowe, instalacje do przesyłu ropy naftowej, będące przedsięwzięciami mogącymi
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) i przedsięwzięć realizowanych na terenach
zamkniętych2. Można zatem uznać, że na rzecz organów wykonawczych gmin ustanowiono pewnego rodzaju zastrzeżenie czy też domniemanie kompetencji w postępowaniu
ocenowym, co stanowi jeden istotnych przejawów oddania decyzji w sprawach lokalnych
władzom samorządowym. Jak wskazuje D. Kałuża, rozwiązanie to z jednej strony można
oceniać pozytywnie, w związku z najlepszą znajomością warunków lokalnych przez organy samorządu gminnego [Kałuża i in. 2015, s. 161], natomiast z drugiej można zauważyć
brak przygotowania merytorycznego po stronie pionu urzędniczego wielu gmin, co stanowi negatywną stronę przekazania prowadzenia postępowania ocenowego wskazanym
organom, w szczególności w przypadku mniejszych gmin.

Przedsięwzięcia poddane ocenie oddziaływania
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy wpływu na środowisko
mogącego być skutkiem realizacji i funkcjonowania konkretnego, traktowanego indywidualnie przedsięwzięcia. Nie wszystkie jednak inwestycje poddawane są tejże ocenie –
w niektórych przypadkach przeprowadzenie postępowania ocenowego determinowane
jest tekstem ustawy, w innych postanawiają o tym właściwe organy, do których należą
przede wszystkim organy wykonawcze gminy. Ustawa dzieli przedsięwzięcia formalnie na dwie, praktycznie na trzy grupy – wyodrębnione wyraźnie planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (kategoria I), planowane

Według art. 3 pkt 40 p.o.ś. teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego
część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie z 17 maja
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.].

2
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przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (kategoria II)
oraz możliwe do wyodrębnienia metodą wykładni a contrario planowane przedsięwzięcia niemające charakteru mogących znacząco oddziaływać na środowisko (kategoria III).
Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone
przez ich indywidualne wyliczenie, obecnie zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
[Rozporządzenie, 2016]. Należy do nich m.in. budowa i eksploatacja instalacji do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów czy podziemne składowanie dwutlenku węgla. Realizacja
takich przedsięwzięć jest możliwa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania i uzyskaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku drugiej kategorii, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do których należy np.
budowa i eksploatacja instalacji do produkcji włókien mineralnych czy stoczni produkcyjnych lub remontowych, obowiązek przeprowadzenia oceny lub jego brak, stwierdzany jest
postanowieniem właściwego organu, którym co do zasady także jest organ wykonawczy
gminy. Etap ten, czyli kwalifikacja przedsięwzięcia do poddania ocenie oddziaływania na
środowisko (tzw. screening), polega na oszacowaniu przez organ na podstawie złożonej
przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia, czy konieczne jest przeprowadzenie
oceny oddziaływania. Wydając postanowienie w tej sprawie, organ zobowiązany jest wziąć
pod uwagę kryteria wyszczególnione w ustawie o.o.ś. Zostały one wymienione w jej art.
63 ust. 1, który wskazuje na konieczność uwzględnienia rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania oraz rodzaju, cech i skali jego możliwego oddziaływania,
przy czym każdemu z wymienionych kryteriów we wspomnianym przepisie towarzyszy
egzemplifikacja szczegółowych okoliczności, jakie organ w ich ramach musi wziąć pod
uwagę. Co więcej, wydając wskazane postanowienie, organ zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii wskazanych w ustawie organów – regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
Dyrektora Urzędu Morskiego (gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim)
oraz – w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania wyraźnie wskazanych decyzji inwestycyjnych3 – właściwego organu inspekcji sanitarnej (dalej również jako „organy
współdziałające”). Należy jednak podkreślić, że wymóg ten nie stanowi poważnego ograniczenia uprawnień organów gminy, co wynika z faktu, iż, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, wskazane opinie nie mają dla organu prowadzącego
postępowanie ocenowe mocy wiążącej w tym znaczeniu, iż organ może od nich odstąpić

Zasięgnięcie opinii właściwego organu Inspekcji Sanitarnej zarówno przy stwierdzaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania, jak również na dalszych etapach postępowania konieczne jest w przypadku
inwestycji, których realizacja wymaga uzyskania wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–24 decyzji,
tj. m.in. w decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3
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[por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 2011; Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego 2013]. Należy dodać, że stwierdzenie dotyczące braku mocy wiążącej
opinii organów współdziałających dotyczy wszystkich rodzajów wydawanych przez nie
w toku postępowania ocenowego opinii. To do organu prowadzącego postępowanie należy dokonanie ostatecznej oceny, w oparciu na wskazanych opiniach oraz wymienionych
w art. 63 ust. 1 Ustawy o.o.ś. kryteriach selekcji, czy dla danej inwestycji należy przeprowadzić ocenę jej oddziaływania na środowisko. Wynik screeningu jest szczególnie istotny
z punktu widzenia podmiotu realizującego inwestycję, jako że wydanie postanowienia
nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania powodować będzie
nałożenie na inwestora m.in. obowiązku sporządzenia specjalistycznego, szczegółowego
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i łączyć się w praktyce z rozpoczęciem długiej, skomplikowanej i nierzadko generującej wysokie koszty procedury. Jak
wskazano powyżej, ustawa ogranicza swobodę organu w podjęciu decyzji w tym zakresie,
wymieniając okoliczności, jakie muszą być uwzględnione przed wydaniem stosownego
postanowienia. Co istotne, wymienia ona jednak jedynie czynniki, które organ musi wziąć
pod uwagę, a nie pozytywne czy negatywne przesłanki wydania postanowienia określonej
treści4. Można stwierdzić, iż znacząco zwiększa to zakres jego uprawnień, bowiem organ,
biorąc pod uwagę owe czynniki, sam dokonuje oceny, czy badane przedsięwzięcie może
znacząco oddziaływać na środowisko, a w rezultacie, czy należy poddać je procedurze ocenowej. Konsekwencją stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko jest konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko (dalej również jako „raport”), natomiast w przypadku, gdy organ nie nałoży
takiego obowiązku, wydaje on decyzję środowiskową na podstawie karty informacyjnej
przedsięwzięcia. W przypadku pierwszej kategorii przedsięwzięć ten etap postępowania
nie występuje w związku z faktem, iż w tej grupie przedsięwzięć przeprowadzenie oceny
i przedłożenie raportu jest zawsze obowiązkowe.

Rola organów samorządu terytorialnego w procedurze ooś
Celem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zbadanie potencjalnego
oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i jego natężenia. Ma ono umożliwić
właściwym organom ustalenie optymalnych warunków realizacji przedsięwzięcia bądź

Z wyjątkiem dwóch wskazanych w ustawie przypadków, tj. sytuacji, gdy możliwość realizacji przedsięwzięcia
jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania bądź gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że jego realizacja może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
4
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uzasadnienie braku zgody na jego realizację. Jak wskazano powyżej, postępowanie ocenowe składa się z wielu etapów. Etapem wstępnym jest złożenie przez inwestora wniosku
o wydanie dśu, do którego dołącza on – w odniesieniu do przedsięwzięć należących do
kategorii I – raport o oddziaływaniu na środowisko, przy czym możliwe jest również złożenie (zamiast raportu) karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie
zakresu raportu, lub – w odniesieniu do przedsięwzięć należących do kategorii II – kartę
informacyjną przedsięwzięcia. W dalszej kolejności, w przypadku przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzany jest screening, który
został omówiony powyżej. W wydanym wskutek przeprowadzenia screeningu postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania organ określa
zakres raportu. Ustalenie to następuje również w odniesieniu do przedsięwzięć należących
do pierwszej kategorii w sytuacji, gdy inwestor nie złożył raportu o oddziaływaniu, lecz kartę informacyjną wraz z odpowiednim wnioskiem. Ustalenie zakresu raportu, które stanowi
tzw. scoping, dokonywane jest przez właściwy organ, którym co do zasady jest organ wykonawczy gminy, w drodze postanowienia. Jest ono wydawane analogicznie, jak w przypadku procedury screeningowej, tj. po zasięgnięciu opinii ww. organów. Należy podkreślić, że
ustalenie zakresu raportu nie jest zupełnie dowolne, a zakres uznania administracyjnego
organu w tej sprawie jest dość ograniczony postanowieniami ustawy wskazującymi wymagane elementy raportu. W szczególności art. 66 ustawy dokładnie wylicza informacje,
jakie inwestor musi zawrzeć w raporcie, w tym m.in. opis: planowanego przedsięwzięcia,
elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku
niepodejmowania przedsięwzięcia, wariantów przedsięwzięcia czy przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko. Szczególnie istotną, a jednocześnie stwarzającą
w praktyce wiele problemów, obligatoryjną częścią raportu jest przedstawienie wariantów
inwestycji i ich potencjalnego oddziaływania na środowisko. Ustawa wymaga, aby w raporcie wskazany został opis różnych możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj. wariantu proponowanego przez inwestora, racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu
najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Ustalając zakres raportu organ zobowiązany jest uwzględnić stan współczesnej wiedzy i metod badawczych
oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych. Owe ścisłe, zawarte w ustawie,
ustawowe wytyczne dotyczące treści tego dokumentu wydają się wskazywać, że rola organu w tym zakresie polega przede wszystkim na odzwierciedleniu w postanowieniu ustawowych wymogów dotyczących informacji zawartych w raporcie. Z drugiej jednak strony
ustawodawca pozostawił pewną swobodę organowi, dopuszczając, aby kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmodyfikował
59

Magdalena Michalak

w pewnym zakresie wymogi ustawowe dotyczące treści raportu. Może on bowiem odstąpić
od obowiązku zawarcia w nim 1) opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, 2) przedstawienia zagadnień w formie graficznej,
3) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
4) przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, co nie dotyczy jednak przedsięwzięć
polegających na budowie dróg publicznych oraz linii kolejowych, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Co więcej, organ uprawniony jest do wskazania w postanowieniu zakresu i szczegółowości wymaganych danych oraz
elementów środowiska wymagających szczegółowej analizy, rodzajów wariantów alternatywnych wymagających zbadania, jak również zakresu i metody badań, jakie muszą być wykorzystane przy sporządzaniu raportu, co z pewnością nie pozostaje bez znaczenia dla podmiotu planującego przedsięwzięcie, przede wszystkim jeśli chodzi o stopień szczegółowości
przedstawianych danych. Co istotne z punktu widzenia inwestora, do czasu przedłożenia
raportu postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej zostaje zawieszone. Postanowienie
o zawieszeniu także wydawane jest przez organ prowadzący postępowanie ocenowe i nie
podlega zaskarżeniu. Ustawa nie wskazuje terminu, w jakim raport powinien być złożony,
nie przyznaje ona również kompetencji w tym zakresie organowi prowadzącemu postępowanie, inwestor może więc sporządzić go w dowolnym czasie. Należy w rezultacie uznać,
że to do samego wnioskodawcy należeć będzie zadbanie o jak najszybsze przygotowanie
raportu, w innym przypadku sam spowoduje on przedłużenie oczekiwania na podjęcie postępowania, a w dalszej kolejności na uzyskanie dśu i możliwość realizacji przedsięwzięcia.
Raport przedłożony przez inwestora jest weryfikowany przez organ. Stanowi on dokument, w którym dokonywana jest analiza potencjalnego oddziaływania, ryzyka oraz
sposobu naprawienia szkód, jakie wywoła w środowisku planowane przedsięwzięcie.
Dokument ten powinien określać oddziaływanie przedsięwzięcia zarówno na etapie
jego realizacji, eksploatacji, użytkowania, jak i likwidacji. Można uznać, że ma on szczególny charakter, co z jednej strony w wynika z kompleksowości i wieloaspektowości
zawartego w nim oszacowania, które powinno uwzględniać aspekty technologiczne,
organizacyjne, prawne i logistyczne przedsięwzięcia [Rakoczy 2017, s. 64], z drugiej natomiast z roli, jaką odgrywa on w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Raport, będąc dokumentem sporządzonym przez podmioty prywatne, stanowi de facto
podstawę merytorycznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (którą
można określić jako „właściwą ocenę” w odróżnieniu od wcześniejszych, niejako wstępnych czy przygotowawczych etapów postępowania ocenowego), a w rezultacie również
podstawę wydania lub odmowy wydania dśu, co czyni go być może najważniejszym
dokumentem w tymże postępowaniu.
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Jak podkreśla B. Rakoczy, można uznać, że ocena oddziaływania na środowisko cechuje się pewnego rodzaju hipotetycznością, polega ona bowiem na badaniu i oszacowaniu ewentualnych skutków, które mogą, ale nie muszą wystąpić w przyszłości,
w związku z czym poczynione przez organy ustalenia będę mieć charakter jedynie
prognostyczny [Rakoczy 2017, s. 29]. Z drugiej jednak strony, przeprowadzając postępowanie ocenowe, właściwe organy muszą dążyć do zapewnienia wszechstronności i jak
najdalej idącej obiektywizacji ustaleń, co powoduje ograniczenie dowolności działań
prowadzonych przez nie w ramach tego postępowania.
Ocena informacji zawartych w raporcie powinna zmierzać do zidentyfikowania
wszystkich potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z realizacją planowanej inwestycji. Problematyka tejże oceny jest jednak niezwykle skomplikowana. Z jednej
strony raport stanowi podstawowy dokument w postępowaniu i ma charakter środka
dowodowego w sprawie, z drugiej jednak jest on dokumentem prywatnym, w związku z czym, inaczej niż dokument urzędowy, nie korzysta z domniemania prawdziwości
i podlega weryfikacji na zasadzie swobodnej oceny dowodów przyjętej, zgodnie z art.
80 Kodeksu postępowania administracyjnego [Ustawa 1968], w procedurze administracyjnej [szerzej zob. Daniel 2013]. Do organu w rezultacie należeć będzie ocena, czy raport spełnia wymagania stawiane mu przez przepisy prawa, jak również, czy zawarte
w nim informacje są wiarygodne [Śliwa 2015, s. 37]. Możliwą jest sytuacja, w której analizy dokonywane w tym zakresie przez organ prowadzący postępowanie doprowadzą do
zakwestionowania ustaleń zawartych w raporcie, co w praktyce dotyczyło m.in. wpływu
inwestycji na stan ochrony gatunków [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
2016] czy też jej oddziaływania akustycznego [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 2016]. Należy jednak zauważyć, że ocenę raportu utrudnia fakt, iż organom prowadzącym postępowanie nierzadko brak jest specjalistycznej wiedzy pozwalającej na
dokładną weryfikację poczynionych w nim ustaleń. W rezultacie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego odnaleźć można stanowisko wskazujące, iż organ nie
jest zobowiązany do szczegółowego weryfikowania danych przedstawionych w raporcie i samodzielnego, szczegółowego badania parametrów planowanego przedsięwzięcia, o ile uznaje on sam raport za odpowiadający przepisom prawa, wiarygodny i kompletny [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 2013]. W praktyce problemy pojawić
się mogą jednak wówczas, gdy organ oceni raport w sposób negatywny, tj. uzna, że nie
spełnia on wskazanych wyżej wymogów. Wydaje się, że w takiej sytuacji organ zobowiązany będzie do przeprowadzenia dokładnej weryfikacji ustaleń zawartych w raporcie.
Kolejnym etapem procedury ocenowej, uzupełniającym weryfikację raportu przez organ prowadzący postępowanie, jest dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – przed wydaniem decyzji środowiskowej organ ma obowiązek dokonania takiego
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uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, jak również zasięgnięcia opinii organu inspekcji sanitarnej, jeśli – zgodnie z ustawą – jest to konieczne dla konkretnego przedsięwzięcia. Etap ten również polega na merytorycznej ocenie dokumentacji
zgromadzonej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez wymienione wyżej organy uzgadniające. W postanowieniu uzgodnieniowym regionalny dyrektor ochrony środowiska, a niekiedy również dyrektor urzędu morskiego, uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji. Jak zostało
wskazane wcześniej, powierzenie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i wydania lub odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organom
wykonawczym gmin budzi pewne wątpliwości w związku z nierzadko występującym brakiem specjalistycznej wiedzy, umożliwiającej dokładną weryfikację informacji zawartych
w raporcie. Uzgodnienie to pozwala na włączenie do postępowania organów wyspecjalizowanych w ochronie środowiska i w ten sposób wyeliminowanie negatywnych skutków
wskazanego braku. W rezultacie, inaczej niż na etapie screeningu i scopingu, organ prowadzący postępowanie jest w tym przypadku związany uzgodnieniem warunków realizacji
przedsięwzięcia, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych5. Jak wskazano
powyżej, w przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, oceni raport w sposób negatywny, tj. uzna, że nie jest on wiarygodny bądź
kompletny, będzie on zobowiązany do przeprowadzenia dokładnej weryfikacji zawartych w nim ustaleń. Może to rodzić trudności praktyczne, w szczególności w mniejszych
jednostkach, wynikające z zasygnalizowanego wcześniej problemu braku odpowiednio
merytorycznie przygotowanych zasobów kadrowych. W takich okolicznościach nierzadko
ciężar dokonania oceny raportu i planowanego przedsięwzięcia spoczywać będzie de facto na organie uzgadniającym wyspecjalizowanym w ochronie środowiska, tj. regionalnym
dyrektorze ochrony środowiska. W rezultacie bardzo silny faktyczny wpływ na warunki,
a nawet możliwość realizacji przedsięwzięcia będzie mieć ten organ, a nie same organy
wykonawcze gminy. W praktyce można uznać to za istotny uszczerbek we władzy organów samorządu terytorialnego bądź wskazać, że w niektórych sytuacjach ich uprawnienia
mają w pewnym zakresie charakter iluzoryczny.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 października 2011 r. (II SA/Łd
810/11, CBOSA): „Uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, bowiem wiąże organ administracyjny rozstrzygający w postępowaniu głównym. Treść stanowiska zajętego przez organ
uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która wydawana jest po uzgodnieniu przez organ decydujący”.
5
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest celem sama w sobie, lecz
służyć ma identyfikacji możliwych zagrożeń wynikających z danej inwestycji dla środowiska i w rezultacie umożliwić organowi właściwe określenie warunków realizacji
przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie przedmiotowej decyzji i ukształtowanie jej treści również należy do organu prowadzącego postępowanie ocenowe. Jest on przez to zobowiązany do uwzględnienia wyników omówionych
powyżej uzgodnień i opinii, ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i wyników postępowania z udziałem społeczeństwa6. Słuszne wydaje się stwierdzenie, że ustawa przyznaje organowi szerokie uznanie administracyjne
w tym zakresie, nie wskazując wytycznych dotyczących treści decyzji i pozostawiając mu
ustalenie, jakie warunki realizacji przedsięwzięcia zapewnią najmniejszą możliwą uciążliwość dla środowiska. Ustawa wskazuje jedynie przypadki, w których organ obligatoryjnie odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, co ma miejsce w sytuacji, gdy ocena
wskazuje, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura
2000 lub jeżeli z postępowania ocenowego wynika, że planowana inwestycja wpływa
negatywnie na możliwość osiągnięcia określonych celów środowiskowych wskazanych
w ustawie Prawo wodne. Zastrzega ona również, że jeżeli uchwalony został miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, wydanie dśu jest możliwe dopiero po stwierdzeniu przez organ zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z jego ustaleniami.
Ustawa wskazuje również, że organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia
również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania wynika zasadność jego realizacji w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, a ten ostatni nie wyrazi na inny
niż wybrany przez siebie wariant zgody. Zapisu tego nie należy jednak interpretować
jako istotnego ograniczenia kompetencji czy zakresu władzy organów gminy, co wynika
z faktu, iż to właśnie tym organom ustawodawca przyznał uprawnienie do wskazania
innego niż zaproponowany przez inwestora wariantu realizacji inwestycji. W takich okolicznościach dopuszczalna będzie jedynie realizacja przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez sam organ, co świadczy o istotnym znaczeniu organów gminy w ustalaniu
ostatecznego wariantu podejmowanej inwestycji.

6
Przed wydaniem dśu organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z zasadami określony w ustawie o.o.ś.
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Zakończenie
Organy wykonawcze gminy są obecne na wszystkich etapach postępowania w sprawie
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – wydają postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny danego przedsięwzięcia lub o jego braku, ustalają zakres raportu
o oddziaływaniu, oceniają go merytorycznie i, w następstwie tych działań, wydają decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach bądź odmawiają zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przeprowadzone badania, oparte na analizie materiału normatywnego i orzecznictwa sądów administracyjnych, potwierdzają postawioną hipotezę badawczą, wskazując, że przepisy ustawy o ocenach oddziaływania, choć określają wiele kryteriów
i okoliczności, jakie organy te muszą uwzględniać, wydając postanowienia i decyzje
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przyznają im dość szeroki zakres kompetencji, jak i faktycznej mocy decyzyjnej w przedmiotowej procedurze. Organy te są jednak w znaczącym stopniu ograniczone nie
samymi normami prawnymi, a brakiem realnej możliwości dokonywania merytorycznych ocen skomplikowanych, szczegółowych i wieloaspektowych danych dotyczących oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, co wynika między innymi z niedoborów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony środowiska zasobów kadrowych
w urzędach, w szczególności w mniejszych gminach. Owe braki niewątpliwie rzutują
na rzeczywisty wpływ organów wykonawczych gminy na zakres, skalę, jak również
warunki realizacji przedsięwzięć.
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Abstract: The economic policy of the European Union aims to reduce development disparities between its regions and to stimulate the development of underperforming territorial
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Wprowadzenie
Przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju gospodarczym poświęcono wiele uwagi w literaturze przedmiotu [Audretsch, Keilbach, Lehmann 2006; Toma, Grigore, Marinescu 2014;
Karlsson, Johansson, Stough (red.) 2010; Acs, Desai, Hessels 2008; Kuciński 2010, Klasik
2006]. Według klasycznych teorii lokalizacji rozwijanych przez J. H. von Tünena, A. Wezera, W. Christallera czy A. Löscha o rozwoju terytorium decydują przedsiębiorstwa,
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wybierając dany region na miejsce swojego funkcjonowania [Stawasz 2000, s. 191].
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw jest warunkiem koniecznym do zainicjowania
wzrostu gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Przedsiębiorstwa, poprzez zagospodarowanie lokalnych czynników produkcji, wpływają na gospodarkę w wymiarze lokalnym. Stworzenie warunków do koncentrowania się przedsiębiorstw zdolnych do wykorzystania potencjału lokalizacji jest podstawą trwałego,
długookresowego rozwoju. Istniejące pomiędzy nimi powiązania gospodarcze skutkują
rozprzestrzenianiem się wzrostu w wymiarze regionalnym [Typa 2016, ss. 63–76]. Jednocześnie cechy strukturalne regionów powodują, że różnią się one między sobą skalą
aktywności przedsiębiorczej [Huczek 2016, s. 252].
Rozważania nad oddziaływaniem przedsiębiorczości na rozwój regionalny i lokalny
w Polsce koncentrują się na dogłębnych analizach, w zdecydowanej większości o charakterze teoretycznym [Zygmunt 2015, s. 185]. Wiele prac aplikacyjnych w tym zakresie
dotyczy wybranych regionów [np. Jabłońska, Burzyńska 2016; Miłek, Kantarek 2017].
W świetle przedstawionych przesłanek istotne wydaje się podjęcie badań empirycznych, ukierunkowanych na identyfikację oddziaływania przedsiębiorczości na rozwój
lokalny w Polsce, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie jednostki przestrzenne.
Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości w polskich powiatach oraz próba odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwa stanowią stymulator ich rozwoju. Badanie przeprowadzono dla 380 powiatów (314 powiatów
ziemskich i 66 powiatów grodzkich). Zastosowany na potrzeby prezentowanych analiz
model regresji przestrzennej, poza klasycznymi zależnościami przyczynowo-skutkowymi, umożliwia uwzględnienie czynnika przestrzennego. W badaniu wykorzystano publikowane dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorczość i jej znaczenie w gospodarce –
ujęcie teoretyczne
Mimo roli w rozwoju gospodarczym przypisywanej przedsiębiorczości, nie została wypracowana jednoznaczna definicja tego pojęcia. Przedsiębiorczość rozpatrywana jest
bowiem z perspektywy psychologicznej, społecznej, a także w ujęciu ekonomicznym.
Na gruncie ekonomicznym przedsiębiorczość można rozumieć jako umiejętność doboru i zaangażowania w działalność gospodarczą czynników wytwórczych w sposób
zapewniający efektywność gospodarowania w warunkach niepewności [Siuta-Tokarska 2013, s. 91].
Instytucjonalnym wymiarem przedsiębiorczości jest powstawanie i rozwój przedsiębiorstw, pełniących wiele istotnych funkcji, przez co wpływają na konkurencyjność
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gospodarki oraz pobudzają jej wzrost. Glinka, Gudkowa [2011, ss. 53–55] wśród najważniejszych wymieniają:
·· wpływ na kształt oraz funkcjonowanie rynku pracy poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy oraz wyznaczanie i upowszechnienie standardów dotyczących rynku
pracy. Przedsiębiorcy wchodzący w rolę pracodawcy w aktywny sposób starają się
zniwelować zjawisko bezrobocia, aktywizują oraz wspomagają organizację życiową
bezrobotnych,
·· tworzenie odpowiednich kombinacji czynników produkcji oraz stwarzanie możliwości pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów,
·· wpływanie na efektywność rynków,
·· podejmowanie i akceptowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
·· stymulowanie rozwoju lokalnego i pozytywne oddziaływanie na otoczenie [Miłek,
Kantarek 2017, ss. 318–319].
Według Valliere i Petersona [2009, s. 462] przedsiębiorczość oddziałuje na rozwój
regionów poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów, innowacyjne
działania, a także rosnącą konkurencję. Audretsch i Keilbach [2004] akcentują znaczenie
przepływu wiedzy towarzyszącego zachowaniom przedsiębiorczym, które prowadzić
mogą w rezultacie do rozwoju regionu [Zygmunt 2015, s. 186]. W krótkim okresie, przedsiębiorstwa wywołują wzrost gospodarczy w wymiarze lokalnym, który w dłuższym
okresie, wskutek powiązań tworzonych z podmiotami w regionie, prowadzi do rozwoju
w skali regionalnej [Typa 2016, s. 62]. Konkurencyjność regionów jest pochodną konkurencyjności przedsiębiorców, zarządzających podmiotami gospodarczymi i instytucjami zlokalizowanymi na ich terenie [Zioło 2015, s. 9].
Problematyka znaczenia przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju regionalnego
jest niezwykle złożona. Z jednej bowiem strony, regionalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i kulturowe wpływać mogą na stymulowanie przedsiębiorczości, z drugiej natomiast zachowania przedsiębiorcze znajdować mogą swoje odzwierciedlenie we
wpływie na stopnień rozwoju określonego regionu. Do czynników warunkujących przedsiębiorczość regionu zaliczyć można: charakterystykę demograficzną, sytuację na regionalnym rynku pracy, jakość kapitału ludzkiego, warunki mieszkaniowe, rozwój infrastruktury [Huczek 2015, s. 252].

Poziom przedsiębiorczości w polskich powiatach
Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorczości powoduje, że występuje wiele koncepcji jej
pomiaru. W praktyce najczęściej stosowane są dwa podejścia [Siuta-Tokarska 2013, s. 95]:
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·· pomiar tzw. „ducha przedsiębiorczości”. W tym przypadku analizy bazują na badaniach ankietowych wybranych grup osób lub populacji (odnoszących się na przykład
do powstawania nowych podmiotów gospodarczych).
·· pomiar efektów przedsiębiorczości. W tym podejściu przedmiotem analiz są zazwyczaj dane bądź wskaźniki odnoszące się do liczby różnego typu przedsiębiorstw, np.
w stosunku do populacji ludzkiej lub ogólnej liczby podmiotów gospodarczych.
Na potrzeby prowadzonych badań poziom przedsiębiorczości wyrażony został liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na
10 000 mieszkańców, co odzwierciedla stopień przedsiębiorczych postaw wśród lokalnej ludności. Wskaźnik wyrażony został za pomocą następującej formuły [Iwańska, Bieńkowska 2010, s. 120, za: Miłek, Kantarek 2017, s. 322]:

Wp = P/L × 10000 ,
gdzie:
Wp - wskaźnik przedsiębiorczości,
P - liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,
L - liczba ludności.
Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10
tys. mieszkańców w powiatach w Polsce przedstawia rysunek 1. Powiaty podzielone zostały na sześć grup o zbliżonej liczebności.
Rysunek 1. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób.
w powiatach w Polsce (2016 rok)

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując dane przedstawione na rysunku 1, zauważyć można wyraźne różnice między poszczególnymi powiatami. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON waha
się od 481 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w powiecie chełmskim, do 2430 podmiotów na 10 tys. mieszkańców w powiecie m. Sopot. Poza wspomnianym już powiatem m.
Sopot, najwyższy poziom analizowanego wskaźnika obserwowany jest w powiatach: m. st.
Warszawa (2391 podmiotów), m. Poznań (2045), m. Wrocław (1826), piaseczyńskim (1771),
m. Kraków (1758), m. Opole (1747), jeleniogórskim (1725), pruszkowskim (1709), m. Szczecin
(1700). Powyżej 1500 podmiotów na 10 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest w powiatach: m. Zielona Góra, m. Bielsko-Biała, m. Świnoujście, poznańskim, m. Jelenia Góra, m.
Katowice, m. Gdynia, kołobrzeskim, m. Gdańsk, warszawskim-zachodnim, m. Koszalin.
Natomiast najniższa liczba podmiotów, poza wymienionym powiatem chełmskim,
wpisana została do rejestru REGON w powiatach: kazimierskim (523), dąbrowskim (542),
suwalskim (549), przemyskim (565), łęczyńskim (569), krasnostawskim (571), sokólskim
(571), lubaczowskim (579), monieckim (580). Jak wynika z powyższego zestawienia, wysoki
wskaźnik aktywności przedsiębiorczej obserwowany jest przede wszystkim w powiatach,
na których terytorium bądź w bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są duże miasta.

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju polskich
powiatów – analiza empiryczna
W dalszej części badań podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego w otoczeniu lokalnym.
Zagadnienia związane z rozwojem regionalnym i lokalnym charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. Rozwój jest bowiem pojęciem wielowymiarowym a jego
pomiar nie jest prosty i jednoznacznie określony. Mnogość czynników determinujących
rozwój regionalny znajduje swoje odzwierciedlenie w występowaniu różnorodnych
mierników rozwoju. Ograniczenia w zakresie danych powodują, że część z nich, w tym
najbardziej popularny miernik rozwoju jakim jest PKB per capita, nie jest dostępna na poziomie powiatów. Na podstawie przeglądu literatury [Jabłoński, Tokarski 2010; Siudek,
Drabarczyk, Jakubiec 2017] w badaniu, jako wskaźniki (mierniki) rozwoju lokalnego,
wykorzystano:
1. odsetek bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej (%),
2. stopa bezrobocia (%),
3. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł),
4. nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (zł),
5. saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców (osoba),
6. przyrost naturalny na 1000 ludności).
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W tabeli 1 zestawione zostały podstawowe statystyki charakteryzujące przestrzenne
zróżnicowanie analizowanych zmiennych.
Tabela 1. Statystyki opisowe wybranych charakterystyk rozwoju powiatów (n=380)
Zmienna

średnia

odchylenie
standardowe

odsetek bezrobotnych
w wieku 24 lata i mniej (Z1)

14.34

4.12

stopa bezrobocia (Z2)

10.57

4.90

przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto (Z3)

3661.14

497.97

nakłady inwestycyjne na
1 mieszkańca w wieku
produkcyjnym (Z4)

4873.03

5518.23

saldo migracji ogółem na
1000 mieszkańców (Z5)

0.01

0.64

przyrost naturalny na 1000
ludności (Z6)

-0.53

2.39

min
3.95
(powiat m. st.
Warszawa)
1.90
(powiat m.
Poznań)
2658.47
(powiat kępiński)
492.71
(powiat
węgorzewski)
-1.80
(powiat m.
Poznań)
-9.11
(powiat
hajnowski)

max
27.49
(powiat kazimierski)
28.50
(powiat
szydłowiecki)
7170.21
(powiat lubiński)
48152.54
(powiat wrzesiński)
7.61
(powiat m. st.
Warszawa)
8.70
(powiat kartuski)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Przedstawione w tabeli 1 zestawienie wskazuje na duże dysproporcje pomiędzy
powiatami dla wszystkich analizowanych zmiennych. Dla przykładu, stopa bezrobocia
w powiecie o jej najwyższym poziomie jest osmiokrotnie wyższa niż w powiecie o najniższym poziomie bezrobocia. Zdecydowanie wyższą zmiennością charakteryzują się
nakłady inwestycyjne na mieszkańca.
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych charakterystyk rozwoju powiatów przedstawione zostało na rysunku 2.
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Rysunek 2. Wybrane aspekty rozwoju polskich powiatów (2016 r.)
Odsetek bezrobotnych w wieku 24 lata mniej

Stopa bezrobocia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Nakłady inwestycyjne na mieszkańca

Saldo migracji

Przyrost naturalny

Ciemniejszy kolor oznacza wyższą wartość analizowanej zmiennej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 2, w wielu powiatach o wysokim
poziomie przedsiębiorczości wskaźniki rozwoju (Z1, Z2, Z3, Z4) przyjmują korzystne wartości. Dotyczy to zwłaszcza powiatów leżących w sąsiedztwie Warszawy.
W tabeli 2 przedstawione zostały współczynniki korelacji liniowej Pearsona liczby
podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób (Wp) i wybranych mierników
rozwoju lokalnego. Wszystkie współczynniki korelacji są istotne statystycznie na poziomie istotności 0,01.

Stopa bezrobocia

Nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach na
1 mieszkańca w wieku
produkcyjnym

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

Saldo migracji ogółem na
1000 mieszkańców

Przyrost naturalny

Liczba podmiotów
wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. osób (Wp)

Odsetek bezrobotnych
w wieku 24 lata i mniej

Tabela 2. Korelacja liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON z wybranymi
aspektami rozwoju lokalnego

-0.684

-0.409

0.259

0.460

0.389

0.167

Źródło: obliczenia własne.

Przedstawione obliczenia wskazują na pozytywny wpływ przedsiębiorczości na sytuację na rynku pracy. Zarówno odsetek bezrobotnych wśród osób młodych, jak i stopa
bezrobocia są ujemnie skorelowane z liczbą podmiotów wpisanych do rejestru REGON
(na 10 tys. osób). Natomiast korelacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
i analizowanego miernika przedsiębiorczości jest dodatnia. Związek przedsiębiorczości
z nakładami inwestycyjnymi jest również dodatni, lecz słabszy. Wynika stąd, że w powiatach, w których funkcjonuje więcej podmiotów wpisanych do rejestru REGON przeciętne wynagrodzenie i nakłady inwestycyjne są wyższe. Przedsiębiorczość rzutuje również
na sytuację demograficzną – zwiększa się saldo migracji. Korelacja z przyrostem naturalnym jest dodatnia, lecz o mniejszym nasileniu.
Wieloaspektowość rozwoju społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym braku
jednej powszechnie akceptowalnej miary, powoduje, że w badaniach nad rozwojem
regionów powszechnie wykorzystywane są zmienne syntetyczne [Siudek, Drabarczyk,
Jakubiec 2017, s. 38]. Wartości zmiennych syntetycznych obliczane są na podstawie obserwacji zmiennych diagnostycznych, opisujących badane obiekty. Funkcja agregująca zmienne diagnostyczne może przyjąć różną postać analityczną [Kukuła 2012, s. 8].
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W prezentowanych badaniach zmienną syntetyczną Si skonstruowano jako nieważoną
sumę wymienionych powyżej zmiennych diagnostycznych (Z1–Z6) po unitaryzacji:

, dla symulant,
			

, dla desymulant,

K – oznacza liczbę wykorzystanych w badaniu zmiennych diagnostycznych. Szerszy
opis konstrukcji zmiennych syntetycznych znaleźć można w publikacji Kukuły [2002; 2012].
Do stymulant rozwoju należą: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Z3), nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (Z4), saldo migracji ogółem
na 1000 mieszkańców (Z5), przyrost naturalny na 1000 osób. Destymulantami są: odsetek bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej (Z1) oraz stopa bezrobocia (Z2).
Na rysunku 3 przedstawiona została wartość syntetycznej miary rozwoju w 380 powiatach w Polsce.
Rysunek 3. Przestrzenne zróżnicowanie syntetycznej miary rozwoju polskich
powiatów (S), 2016 r.

Ciemniejszy kolor oznacza wyższą wartość analizowanej zmiennej.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Najwyższym poziomem zmiennej syntetycznej charakteryzują się powiaty: m. st.
Warszawa, poznański, wrocławski, pruszkowski, m. Gdańsk, m. Wrocław, m. Kraków,
wrzesiński, warszawski-zachodni, m. Tychy. Powiaty o najniższym poziomie zmiennej
syntetycznej to podmioty ziemskie: kazimierski, lipnowski, przysuski, szydłowiecki, radziejowski, opatowski, braniewski, makowski, lipski, węgorzewski.
W dalszej części badań podjęta została próba weryfikacji hipotezy o pozytywnym
wpływie poziomu przedsiębiorczości na rozwój społeczno-gospodarczy powiatów. W analizie zastosowane zostały modele regresji przestrzennej. Gospodarka regionu rożni się od
gospodarki narodowej tym, że cechuje ją znacznie większy stopień otwartości, co skłania to
do prowadzenia analiz nie tylko związków lokalnych lecz także zależności przestrzennych
[Suchecki (red.), 2010]. W tradycyjnym modelu regresji, poziom rozwoju w regionie i-tym
jest funkcją charakterystyk tego regionu (charakterystyk lokalnych). Rozwój regionu może
być jednak wynikiem działania czynników w regionach ościennych. Liczne warianty modeli regresji przestrzennej umożliwiają wprowadzenie do modelu interakcji przestrzennych
w różnej postaci. W szczególności interakcje te mogą dotyczyć zmiennych objaśniających
(X) i zmiennej objaśnianej (Y). Istnieją również modele mieszane regresyjno-autoregresyjne, w których interakcje dotyczą zarówno zmiennej objaśnianej (Y), jak i zmiennych objaśniających X). Najbardziej ogólną postać modelu zapisać można następująco:
gdzie: Y i X – wektor i macierz zmiennych objaśnianych i objaśniających, W - macierz
wag przestrzennych, ρ - parametr autoregresyjny, β i γ – wektory parametrów strukturalnych, składnik losowy. Parametr autoregresji ρ, wyraża wpływ wartości zmiennej
objaśnianej Y z innych lokalizacji (regionów) na kształtowanie się tej zmiennej w danej,
i-tej lokalizacji (autoregresja przestrzenna), natomiast parametr γ odzwierciedla oddziaływanie zmiennych objaśniających X z innych lokalizacji na kształtowanie się zmiennej
endogenicznej z danej, i-tej lokalizacji.
Zastosowanie odpowiedniej reprezentacji interakcji przestrzennych oparte jest na
macierzy sąsiedztwa W. Na potrzeby prezentowanej analizy posłużono się macierzą
wag w konfiguracji królowej z sąsiedztwem pierwszego rzędu. Oznacza to, że za obszary
sąsiadujące uznaje się powiaty posiadające wspólną granicę.
Dla realizacji celu badawczego przyjęto, że zmienną objaśnianą modelu (Y) stanowi
zmienna syntetyczna S, natomiast wskaźnik Wp - liczba podmiotów spisanych do rejestru
REGON na 10 tys. mieszkańców wykorzystany został w charakterze zmiennej objaśniającej modelu. (współczynnik korelacji liniowej zmiennych S i Wp = 0,68).
Jak pokazują dotychczasowe badania nad rozwojem powiatów, miasta na prawach
powiatu charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju niż powiaty ziemskie [Bajorski,
Tokarski 2011, ss. 47–69]. W modelu wykorzystano zmienną binarną (0–1) pozwalającą na
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uwzględnienie charakteru powiatu: powiat grodzki (miejski) lub powiat ziemski. Zmienna ta przyjmuje wartość 1 w przypadku powiatów grodzkich.
W tablicy 3 przedstawione zostały wyniki estymacji modeli ekonometrycznych
bez zależności przestrzennych (klasyczny model regresji, model 1) oraz modeli z zależnościami przestrzennymi dotyczącymi zmiennej objaśniającej X (model 2) i zmiennej
objaśnianej Y (model 3). Pierwszy z nich pozwala na uwzględnienie wpływu poziomu
przedsiębiorczości w powiatach ościennych (W_REGON) na rozwój w danej lokalizacji.
Zgodnie z teorią relacje gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwami mogą skutkować
rozprzestrzenianiem się wzrostu. Drugi z modeli natomiast umożliwia uwzględnienie
wpływu rozwoju powiatów sąsiednich (W_S) na rozwój w danej jednostce terytorialnej. Według autorów koncepcji rozwoju regionalnego [Perroux 1950; Friedmann 1956;
Hirschman 1958; Myrdal 1957], rozwój w regionie powinien być zapoczątkowany w wybranych dynamicznych sektorach i obszarach geograficznych, a następnie rozprzestrzeniany na pozostałą część terytorium [Typa 2016, s. 63].
Tabela 3. Wpływ przedsiębiorczości na rozwój powiatów w Polsce – wyniki
estymacji (n=380)

Zmienne objaśniające oraz
wybrane statystyki

wyraz wolny
Wp
W_REGON
Powiat grodzki

Zmienna objaśniana: zmienna syntetyczna S - poziom rozwoju
powiatu

Model 1

Model 2

Model 3

1.217
(p = 0.000)
0.001
(p = 0.000)

1.318
(p = 0.000)
0.001
(p = 0.000)
-0.0001
(p=0.358)
0.200
(p=0.002)

1.370
(p = 0.000)
0.001
(p = 0.000)
-0.0006
(p=0.683)
0.205
(p=0.001)

―
0.174
(p=0.002)

-0.043
(p=0.558)

W_S
R2

0.481

0.482

0.483

Uwagi: w nawiasach, pod ocenami parametrów podano p-value (p).
Źródło: obliczenia własne.

Zamieszczone w tablicy 3 wyniki estymacji wszystkich rozważanych wersji modeli
wskazują na istotną statystycznie rolę przedsiębiorczości (mierzonej liczbą podmiotów
wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym) na rozwój polskich
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powiatów. Wpływ ten jest istotny we wszystkich modelach (p<0.05), a siła oddziaływania
zbliżona. Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonych badań, jest on ograniczony wyłącznie do powiatu, w którym zlokalizowane są podmioty gospodarcze. Zmienna W_REGON odzwierciedlająca oddziaływanie przedsiębiorczości w powiatach sąsiednich na rozwój danego powiatu jest statystycznie nieistotna we wszystkich rozważanych modelach
(modele 2–4), do czego częściowo przyczyniać się może krótki okres objęty badaniem.
Poziom rozwoju jest istotnie wyższy w powiatach grodzkich (przy założeniu ceteris
paribus). Zmienna binarna przyjmująca wartość 1 dla tego rodzaju powiatów jest istotna
statystycznie (p<0,05) we wszystkich wersjach modelu.
Badania nie potwierdziły istnienia zależności przestrzennej pomiędzy poziomem
rozwoju w różnych lokalizacjach. Powiaty o wysokim poziomie, poziomem rozwoju nie
pobudzają wzrostu u najbliższych sąsiadów. Wskazuje na to nieistotna statystycznie
ocena parametru przy zmiennej W_S.

Wnioski
Przeprowadzone badanie wykazało, że najwyższy poziom przedsiębiorczości notowany
był w nadmorskim powiecie m. Sopot. Generalnie wysoką analizowanego wskaźnika
przedsiębiorczości charakteryzują duże miasta (m. st. Warszawa, m. Poznań, m. Wrocław,
m. Kraków, m. Opole, m. Szczecin i niektóre powiaty leżące w ich obszarach metropolitalnych – piaseczyński, pruszkowski). Powiaty o najniżej aktywności przedsiębiorczej to
przede wszystkim jednostki z dużym udziałem ludności zamieszkującej tereny wiejskie
(chełmski, kazimierski, lipnowski, przysuski, szydłowiecki).
Zastosowane modele ekonometryczne potwierdziły pozytywny wpływ przedsiębiorczości na rozwój powiatów wyrażony za pomocą wybranych charakterystyk. Analiza korelacji wskazuje na najsilniejszy związek przedsiębiorczości ze zmiennymi charakteryzującymi rynek pracy. Przedsiębiorczość wpływa na zmniejszenie bezrobocia osób młodych
(poniżej 24 lat) i ogólnej stopy bezrobocia. Silny jest także związek przedsiębiorczości z poziomem wynagrodzeń. Potwierdzone empirycznie istotne znaczenie przedsiębiorczości
dla rozwoju lokalnego wskazuje, że szansa powiatów tkwi w możliwościach stworzenia
dobrego klimatu mogącego przyciągać inwestorów. Duże znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, mogącej przyczyniać się do stymulowania rozwoju słabszych jednostek terytorialnych, ma zaangażowanie władz lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu.
Badania nad rolą przedsiębiorczości jako czynnika aktywizowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych powinny być kontynuowane. Konieczne
wydaje się podjęcie prób wykorzystania innych miar przedsiębiorczości oraz zbadania
długookresowego wpływu przedsiębiorczości na rozwój regionów.
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Spółki Komunalne. Forma Przedsiębiorczości Lokalnej
Municipal Companies. Form of Local Enterprise
Abstract: Knowledge about the operation of municipal companies in Poland is small. They
occupy an important place in local government and play a significant role in meeting social
needs. These entities have a large public property, which they use in the process of implementing local government tasks. Municipal companies are one of the basic organizational
forms in achieving local government goals. From a theoretical point of view, these companies are the subject of research interest and the economic category, characterized by
specific features. They function in the sphere of public utility as well as beyond it. On the
basis of a municipal company there is the phenomenon of information asymmetry and the
conflict of social and economic goals. For this reason, these entities remain under the control of local government authorities and administrations, becoming regulated enterprises.
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Wprowadzenie
Spółki komunalne (spółki, firmy) są integralnie związane z samorządem terytorialnym
organizacyjnie, funkcjonalnie i personalnie. Stanowią jedną z form realizacji zadań własnych samorządu, a ich władze są pochodną decyzji organów wykonawczych. W spółkach
znajdują zatrudnienie mieszkańcy wspólnoty, jak też niektórzy radni. Z nazwy podmiotu
wynika, że spółki działają w warunkach i w strukturze typowej dla gospodarki rynkowej,
realizując zadania w formie prywatnoprawnej. Spółka jest zatem podmiotem, z założenia
nastawionym na osiąganie korzyści ekonomicznych dla jej właściciela, którym są mieszkańcy wspólnoty, a spersonifikowaną postacią – organ wykonawczy samorządu (jako ich
przedstawiciel).
Celem rozważań jest charakterystyka ekonomiczna spółki komunalnej i zaznaczenie
jej odmienności wśród podmiotów rynkowych. Zagadnienie to jest problemem, ponieważ
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spółka traktowana jest niejednoznacznie, jako odrębny byt prawny i ekonomiczny zorientowany na zysk, a jednocześnie jest zakorzeniona w strukturach samorządu, kierującego
się zasadą non-profit. Rozważania są refleksją teoretyczną, z której wyłania się potrzeba
dalszych badań i rozwiązań praktycznych. Niespójność oraz niekompleksowość systemu
ekonomicznego spółki sprawiają, że artykuł może być dyskusyjny. Intencją autora jest powrót do zapomnianego już przedsiębiorstwa komunalnego i wywołanie dyskusji, zwłaszcza że zajmuje ono istotne, ale mało rozpoznawalne miejsce w życiu gospodarczym samorządu w Polsce. Konstrukcja ekonomiczna obecnej spółki komunalnej ma daleki rodowód.
Była wykorzystywana już w XIX wieku w Europie, a w Polsce w okresie międzywojennym
stanowiła jedną z głównych form przedsiębiorczości komunalnej. W piśmiennictwie samorządowym uważa się, że pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym było przedsiębiorstwo w Manchesterze w 1817 r., zajmujące się dostarczaniem gazu [Biegeleisen 1928,
s. 27]. Artykuł zawiera analizę opisową, przeprowadzoną w oparciu o przegląd literatury
specjalistycznej, przepisów prawa, obserwację praktyki i własne doświadczenia.

Istota i pojęcie spółki komunalnej
Przyjęto założenie, że spółka komunalna jest formą przedsiębiorczości lokalnej1. Samorząd
terytorialny, dysponując zasobami gospodarczymi, występuje jako przedsiębiorca [Trojanowski 2013, s. 246]. Pełna własność kapitału samorządowego czyni z niej tzw. komunalną
osobę prawną. Kolejnym założeniem jest stwierdzenie, że spółki komunalne odznaczają się
wyraźnie zarysowaną specyfiką warunków gospodarki [Sadowy 2006, ss. 101–112]. Problematyka przedsiębiorstwa komunalnego sensu largo jest rzadko podejmowana w analizie
ekonomicznej. Większość prac dotyczy kwestii opisowych, organizacyjnych, przekształceń
własnościowych i porównawczych oraz rzadziej efektywnościowych. Nieczęsto badania
odnoszą się do „głębi” gospodarki przedsiębiorstwa komunalnego w formie handlowej. Poznawczo ważnym zagadnieniem jest zatem znalezienie przesłanek i rozwiązań, godzących
w różne logiki i kryteria rządzenia publicznego na gruncie tego przedsiębiorstwa. Opracowaniem tego typu jest książka K. Byjocha i K. Klimka [2015].
Termin spółka komunalna jest ogólny i obiegowy, nie do końca zdefiniowany. Nie
występuje w przepisach prawa, zaś pojawia się w piśmiennictwie ekonomicznym i prawnoadministracyjnym. Wyjaśnienie tej kwestii wymaga przypomnienia kilku elementów.
Pojęcie spółki komunalnej łączy w sobie dwa elementy: formę prawną działalności gospodarczej oraz cechę przymiotnikową odnoszącą się do komunalności (komunalnego
1
Przez przedsiębiorczość lokalną należy rozumieć aktywności gospodarcze, prowadzone w różnych formach
organizacyjnych i prawnych, w skali gminy i powiatu.
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charakteru) [Romaniuk 1938, ss. 45–46]. Można przyjąć, że jest nią podmiot, któremu
nadano status spółki handlowej, prowadzący działalność gospodarczą w sferze komunalnej. Przez sferę komunalną rozumiemy gospodarkę komunalną w sensie ustawowym
i podmiotowym. Wprowadzenie w 1990 r. samorządności terytorialnej i demokracji lokalnej nadało samorządom podmiotowe oblicze [Dziembowski 1983, ss. 16–17]. Samorządy realizują zadania publiczne w różnych ogniwach (jednostkach organizacyjnych)
gospodarki komunalnej. Większość zadań własnych nosi cechy użyteczności publicznej
(public utility), zaś same zadania mogą być obligatoryjne lub fakultatywne.
Spółka komunalna stanowi rozwiniętą formę organizacji przedsiębiorczości publicznej, posiadając dużą samodzielność i prowadząc działalność dochodową [Dziembowski,
Sadowy 1993, s. 71]. Może mieć zastosowanie w większości dziedzin zadań własnych
samorządu. Forma kapitałowa podyktowana jest zapewnieniem swobody gospodarczej, samodzielności decyzyjnej oraz warunkami rynku, na którym działa spółka. Treścią
ekonomiczną spółki jest samofinansowanie działalności, tj. pokrywanie kosztów uzyskanymi przychodami ze sprzedaży dóbr i usług. Dzięki nadwyżce (zyskowi) realne jest
finansowanie rozwoju poprzez działalność inwestycyjną. Spółka komunalna stanowi
odrębny podmiot, ponieważ posiada atrybuty samodzielności, z dużym zakresem autonomii decyzyjnej w obszarach: organizacyjnym, majątkowym, finansowym, kadrowym
i inwestycyjnym. Jej zaletą jest integracja działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej,
dająca przejrzystość i dostępność, szczególnie w zakresie ustalania cen (opłat) oraz polityki inwestycyjnej. Spółki występują na ogół w miastach, zwłaszcza w średnich i dużych.
W tych ostatnich są to zazwyczaj przedsiębiorstwa jednobranżowe, zaś w pozostałych
samorządach, firmy wyspecjalizowane i wielobranżowe. Większość z nich to spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, rzadziej występują w formie spółki akcyjnej.
Spółka komunalna stanowi pojęcie nieostre w sensie prawnym i bardziej wyraźne
w sensie ekonomicznym. Znany jest ogólny mechanizm gospodarowania zasobami
we władaniu spółki. Jest ona organizacją wydzieloną ekonomicznie dla prowadzenia
działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej [Wujek 1982, ss. 10–24; Jakubecki,
Kidyba, Mojak i in. 1989, ss. 40–41]. O samodzielności ekonomicznej spółki przesądza
osobowość prawna i wyodrębnienie organizacyjne (majątku). Spółki komunalne charakteryzują się dwiema właściwościami:
·· ich majątek stanowi własność samorządu: wyłączną (jednoosobowe spółki komunalne) lub dominującą (z przeważającym udziałem samorządu) – separacja kapitałowa,
·· pozostają pod większą lub mniejszą kontrolą władz samorządu – regulacja działalności.
Podmioty gospodarcze, w których samorząd posiada mniejszościowy udział majątkowy, nie są w tym rozumieniu spółkami komunalnymi. Nie pozostają bowiem pod
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kontrolą organów samorządu, ponieważ wpływ na wszystkie decyzje w spółce wywiera
pozostały wspólnik (wspólnicy). Możliwość wyboru spółki kapitałowej w samorządzie
stworzyła Ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r.2. Dużo gmin przy wyborze formy wykonywania zadań własnych zdecydowało się wtedy na zakład budżetowy lub
jednoosobową spółkę. Tendencje przekształceń wskazują na dominujący wybór formy
spółki3. Wybór zakładu budżetowego wynikał m.in. z „ucieczki” przed podatkiem od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz z dyspozycyjności tej formy (uniknięcie
procedur zamówień publicznych).
Działalność gospodarcza gminy w formie spółki pociąga za sobą konsekwencje ekonomiczne. Spółka komunalna, jako odrębny byt w sensie prawnym i gospodarczym, działa
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych4 oraz
Ustawy o gospodarce komunalnej i akt założycielski (umowa lub statut). Można dostrzec,
że działanie władz wielu spółek dowodzi, jakby respektowali tylko przepisy kodeksu handlowego5. Skutkuje to niższą przejrzystością i jawnością gospodarowania. Należy podkreślić, że mieszkaniec w Polsce nie ma wiedzy o faktycznym zadłużeniu samorządu (łącznie
ze spółkami komunalnymi) [Jankiewicz 2014, s. 93]. Sytuacja taka wpływa na osłabienie
efektywności spółki, która nie jest zaliczana do jednostek sektora finansów publicznych,
a jej gospodarka podlega innemu reżimowi w gospodarowaniu środkami publicznymi, niż
zawarty w Ustawie o finansach publicznych6. Własność majątku spółki komunalnej oraz integralny związek z samorządem, nadaje jej cechy jednostki organizacyjnej tego samorządu. W zarządzaniu usługami publicznymi, spółki komunalne są wybierane przez władze
i administracje samorządu z przekonaniem, iż będą dobrze wypełniać rolę usługodawcy.
Przepisy dotyczące spółki komunalnej są rozproszone. Ustawa o gospodarce komunalnej lapidarnie reguluje zasady funkcjonowania spółki. Nie wykorzystano szansy
kompleksowego rozwiązania systemu ekonomicznego spółki komunalnej, a w zasadzie
2
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.]. Zobowiązała ona
do przekształcenia ówczesnych podmiotów działających wtedy w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 30 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych [Dz.U. 1981, Nr 24 poz. 122].
3
Na mocy przepisów prawnych przesuwany był wielokrotnie ostateczny termin wyboru formy organizacyjno
-prawnej, w tym wobec jednostek funkcjonujących w oparciu o zasady działania przedsiębiorstw państwowych. Granicznym terminem był koniec 1997 r. Późne uregulowanie prawne tej kwestii spowodowało wyczekiwanie, podejmowanie nietrafnych decyzji, pociągających za sobą koszty (metoda prób i błędów przy
wąskim polu wyboru formy docelowej).
4
Tekst jednolity, Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm. Poprzednio obowiązywał kodeks handlowy z 1934 r. ze zm.
5
Przejawia się to m.in. w utrudnianiu dostępu do określonej informacji (np. sprawozdania finansowego, wielkości i struktury zatrudnienia), zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.
6
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.]. W krajach skandynawskich i w niektórych anglosaskich mieszkańcy mają dostęp do podstawowych informacji o działalności
firmy komunalnej.
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wszystkich form wykonywania zadań publicznych w samorządzie. Szkoda, że nie wzbogacono obecnej listy form o strukturę leżącą między zakładem budżetowym a spółką
w postaci komunalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dostosowaną do
specyfiki większości zadań samorządu7. Administracyjno-regulacyjny mechanizm,
w którym funkcjonuje spółka komunalna rzutuje na poziom jej efektywności. Ingerencja administracyjna w jej działalność powinna mieć miejsce wyjątkowo, w ramach przewidzianych prawem. Ma rację bytu w gospodarce samorządu, jeśli przemawiają za tym
ważne powody. Należy powoływać ją w określonych warunkach, których nie spełniają
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady. Chodzi tutaj o lokalne uwarunkowania
ekonomiczne, organizacyjne i techniczne (charakter zadań, ich skala i zakres, wielkość
majątku). Istotną przesłanką wyboru spółki jest złożoność i skala świadczonych usług,
wspartych względami efektywnościowymi [Grzymała (red.) 2010, ss. 41–42]. Spółki komunalne są tworzone z reguły w sieciowych branżach infrastrukturalnych, gdzie jest
organizowania działalność komunalna o dużych rozmiarach usług (rzadziej produktów).

Odrębność ekonomiczna spółki komunalnej
Spółka komunalna posiada pewne cechy, które wyróżniają ją od podmiotu gospodarczego, działającego na rynku konkurencyjnym. Uzasadniają one inną systemowość ekonomiczną, a przesądzają o tym trzy ważne kwestie: ustrój spółki, cele działalności i warunki funkcjonowania. Spółka jest własnością samorządu (mieszkańców) i gospodaruje
majątkiem komunalnym zazwyczaj o dużej wartości. Publiczna własność (i działalność)
spółki powodują, że obowiązują ją dodatkowo rygory, inne niż dla podmiotów sektora
prywatnego8. Miejsce, jakie zajmują: rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników, nadają
im odmienny charakter od organów typowej spółki. Struktura organów spółki jest znamienna, gdyż (z wyjątkiem zarządu) władze mają rodowód samorządowy i polityczny.
Zgromadzenie wspólników (reprezentowane przez organ wykonawczy) pochodzi bezpośrednio i pośrednio z wyborów mieszkańców oraz pośrednio, w przypadku rady nadzorczej, wybieranej przez organ wykonawczy samorządu.
7
Projekt Ustawy o komunalnych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej został opracowany w latach
1992–1993 przez C. Kosikowskiego i E. Wojciechowskiego, a następnie znalazł się w końcowej procedurze
legislacyjnej. Nagła zmiana rządu spowodowała zaniechanie tego przedsięwzięcia.
8
W spółkach komunalnych powinny obowiązywać takie standardy jak: przejrzystość, jawność, efektywność
w rozumieniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, tak jak nakazuje to art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych. Mimo że przepisy tej ustawy nie dotyczą spółek komunalnych, to z uwagi, iż
gospodarują publicznymi zasobami, ich funkcjonowanie musi być rozliczalne. Dla mieszkańców nie może
być obojętne jak zarządzany jest ich majątek i środki finansowe (pochodzące bezpośrednio z opłat lokalnych
i z budżetu).
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Jeśli chodzi o cele działalności, to w spółce komunalnej sprawa jest skomplikowana.
Jej „pierwsi” właściciele (mieszkańcy) chcą takiej podaży i jakości usług, które poprawią
ich warunki bytowania oraz przyczynią się do większej atrakcyjności samorządu. W opinii mieszkańców, cele spółki mają zaspokajać elementarne potrzeby społeczne wynikające z faktu wspólnego bytowania. Zaspokajanie tych potrzeb jest ważnym interesem
publicznym a wyjaśnia to status użyteczności publicznej, opisujący kluczowe zadania
własne gmin9. Wypracowany zysk stanowi jedynie środek w realizacji celów publicznych.
Cele społeczne w samorządzie są ogólne, trudno mierzalne i mają charakter bardziej jakościowy oraz substancjonalny. Niektóre cele społeczne (podobnie jak ekonomiczne)
mogą być osiągnięte dopiero w przyszłości (po upływie kadencji). Zarząd spółki dąży do
realizacji zbioru celów, począwszy od dodatniego wyniku finansowego, poprzez poprawę jakości, większe zakresy dostarczania usług, wzrost własnych wynagrodzeń, umocnienie pozycji na rynku itp. Zarząd spółki powinien postępować zgodnie z wymogami
racjonalnego i sprawnego działania gospodarczego, dbając o interes przedsiębiorstwa.
Przywołując zjawisko asymetrii informacji, w spółce najpełniejszą wiedzę o niej ma jej
zarząd, dużo mniejszą rada nadzorcza, zaś najmniejszą organ wykonawczy samorządu,
jako najwyższa władza w spółce. Na brak wystarczającej wiedzy organów gminy o pracy
spółek komunalnych zwraca uwagę m.in. N. Chyb [2015, s. 13].
Forma organizacyjna spółki komunalnej obliguje do samofinansowania i działalności
dla osiągnięcia zysku (rentowności). Wymóg ten skupia uwagę organów spółki na efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów produkcyjnych, usługowych przez racjonalizowanie kosztów działalności. W spółkach mogą wystąpić dwie sytuacje, w zależności
od zakresu własności majątku publicznego. W pierwszej, spółka jest właścicielem całego
majątku służącego realizacji określonych zadań publicznych poprzez prowadzenie działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. Skupione w jednym podmiocie, dają dużą swobodę
decyzyjną w planowaniu, realizacji i finansowaniu. Spółka taka jest „pełnym” podmiotem
odpowiedzialnym za utrzymanie i rozwój urządzeń technicznych. Zasoby gospodarcze
mogą być jednak nie w pełni wykorzystane z przyczyn organizacyjnych [Kaczmarek, Sikorski 1995, s. 6]10 lub technicznych (np. nierównomierności popytu). W drugiej sytuacji,
spółka występuje w roli wykonawcy usług publicznych (operatora), co oznacza, że nie jest
Użyteczność publiczna nie jest nastawiona na zysk, a cała działalność samorządu terytorialnego przebiega
w formule non-profit.
10
W ekonomii behawioralnej i organicznej koncepcji systemu organizacyjnego występuje pojęcie luzu organizacyjnego, rozumianego jako rezerwy efektywności, kształtujące się poniżej potencjalnej. Przedsiębiorstwo
nie wykorzystuje wtedy pełnego potencjału wytwórczo-usługowego. Rezerwy mogą przydać się w gorszej lub
w kryzysowej sytuacji przedsiębiorstwa dla przetrwania tego czasu. Luz organizacyjny jest istotnym warunkiem zdolności adaptacyjnej organizacji.
9

86

Spółki Komunalne. Forma Przedsiębiorczości Lokalnej

właścicielem majątku, za pomocą którego świadczy usługi. Posiada tylko drobny majątek własny (sprzęt, środki transportowe, niewielkie obiekty). Wykorzystuje wtedy majątek (urządzenia techniczne) samorządu lub podmiotu samorządowego (np. innej spółki),
płacąc odpowiedni czynsz dzierżawny. Sytuacja taka sprowadza spółkę do prowadzenia
działalności eksploatacyjnej (operacyjnej), co uzależnia ją od samorządu (lub innego podmiotu komunalnego) dysponującego infrastrukturą techniczną, najczęściej sieciową. Rola
spółki komunalnej jako operatora, wynika z koncepcji świadczenia usług przyjętej przez
władze samorządowe [Antonowicz 2004, ss. 40–42]11.
Spółka komunalna jest obszarem, gdzie ujawniają się różne cele, wielu podmiotów, często sprzeczne. Są one związane z intencjami i pobudkami działania organów spółki. Najogólniej, kolizja celów (interesów) polega na sprzeczności celów społecznych i celów ekonomicznych. Pierwsze, kierują się logiką potrzeb zbiorowych, drugie rygorami efektywnościowymi.
Z przyczyn ekonomicznych, istnieje konieczność rygorystycznego egzekwowania efektywności zasobów. Sprzeczność celu ekonomicznego z publicznym (politycznym) nie zapewnia jednak odpowiedniego zwrotu z kapitału, jak w podmiocie prywatnym. Wielu autorów
zwraca uwagę na kolizję celów ekonomicznych i społecznych [m.in. Klimek 2017, s. 39].
W spółce wykorzystującej urządzenia techniczne, nie ma zastosowania założenie tradycyjnej ekonomii o dążeniu do rozwiązania optymalnego (maksymalizowanie zysku).
Przedsiębiorstwo realizuje wiązkę celów, wśród których znajduje się też zysk. Dobrze zagadnienie to ilustruje szkoła behawioralna w ekonomii [Milewski (red.) 1998, ss. 247–250].
Według niej przedsiębiorstwo stanowi koalicję członków (uczestników), kierujących się
różnymi celami (interesami). Na ogół, spółki komunalne funkcjonują na rynkach mało
konkurencyjnych. Aby zapobiec nadużywaniu pozycji monopolistycznej na rynku, ich
działalność jest poddana regulacji ze strony czynnika publicznoadministracyjnego, dla
obrony interesów odbiorców usług. Głównym celem spółki wynikającym z presji udziałowców (mieszkańców) powinno być zaspokajanie potrzeb społecznych, a nie dążenie
do osiągania wysokiej rentowności. Realizowanie zadań użyteczności publicznej uzasadnia bowiem nastawienie na zaspokajanie potrzeb [Bös 1986, ss. 14–15; Dziembowski,
Sadowy 1993, s. 73]. Jak podkreśla C. Kosikowski, świadczenie usług użyteczności publicznej z istoty ma charakter niezarobkowy [1992, s. 12].
Rysuje się tutaj paradoks, ponieważ forma spółki handlowej wręcz obliguje do kreowania wysokiego zysku. Zgodnie z podejściem behawioralnym, zamiast maksymalizacji

Jest to zdecentralizowany system świadczenia usług publicznych, zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w latach 80., za rządów M. Thatcher. Polega on na rozdzieleniu odpowiedzialności za dostarczanie usług (provide)
i odpowiedzialności za bezpośrednie wykonywanie usług (produce). Wyjaśnia to model rynkowo-regulacyjny
w dostarczaniu potrzebnej podaży usług komunalnych.
11
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zysku (rozwiązanie najlepsze – one best way), lepiej przyjąć koncepcję zadawalającego
minimum, tj. uzyskania nawet minimalnego, ale satysfakcjonującego rozwiązania (wyniku). Zysk w spółce komunalnej jest wtedy wypadkową różnych racji, a w konsekwencji
staje się wielkością negocjowaną lub regulowaną12 . Zysk stanowi kategorię kompromisową, wynikającą z krzyżujących się ekonomicznych kryteriów efektywności i celów
społecznych. Jego wielkość powinna zapewnić choć w części wydatki inwestycyjne
i stymulować pracowników do efektywnej pracy. Spółka komunalna w swojej odmienności celu i charakteru działalności jest wtedy bardziej zbliżona do organizacji gospodarczej typu not – for profit spotykanej w wielu krajach [Ginsbert-Gebert 1984, s. 231].
Osiągnięcie przez spółkę dużego zysku nie jest korzystne społecznie, bowiem wpływa
to na wyższe ceny (opłaty) usług lub wysokie koszty działalności. Stąd, jak twierdzi autor,
przedsiębiorstwo komunalne ze względów społecznych nie powinno być nastawione
na maksymalizację zysku, choć powinno zabezpieczać rentowność.
O specyfice spółki komunalnej decydują warunki ekonomiczne, techniczne i społeczne. W organizacji rynku spółki prowadzą działalność w ramach: monopolu naturalnego, duopolu, oligopolu oraz układów konkurencyjnych (rozproszenie). Każda z tych
sytuacji wywiera piętno na ekonomice przedsiębiorstwa, powodując różną elastyczność
działania i efektywność. Jest ona najmniejsza w pierwszym oraz największa w ostatnim
przypadku. Część spółek świadczy usługi w warunkach monopolu naturalnego. Niektóre
funkcjonują w otoczeniu kilku producentów usług publicznych (np. w zakresie drogownictwa), jak też na rynku dość konkurencyjnym (np. gospodarka odpadami). W drugiej
i trzeciej sytuacji, spółki chcąc utrzymać się na rynku muszą racjonalizować działalność
i stosować bardziej skuteczne systemy zarządzania. Na rynku wysoce konkurencyjnym
i stabilnym, oferującym odpowiednią podaż usług komunalnych, władze samorządu powinny wycofywać z rynku własne podmioty gospodarcze.
Spółki komunalne na ogół prowadzą działalność gospodarczą o charakterze usługowym. Ma to implikacje dla organizacji procesu dostarczania usługi. Szerzej cechy
przedsiębiorstw działających w sferze infrastruktury omawia S. Piątek [1981, ss. 92
i 100]. Po pierwsze w spółkach tych istnieją ograniczone możliwości magazynowania
usług, po drugie, w procesie usługowym występuje jednoczesność produkcji, dostarczania i konsumpcji usług. Cechami ekonomicznymi spółek w sferze infrastruktury jest
konieczność ciągłego zaspokajania popytu, który odznacza się nierównomiernością,
12
Wypracowanie przez spółkę komunalną dużego zysku posiada również negatywne strony. Może oznaczać,
że przedsiębiorstwo osiągnęło to przez zbyt duże podwyższenie opłat lub cen dla odbiorców usług. Także odpowiednio większy jest wtedy podatek dochodowy od osób prawnych. Zysk ten może też powstać w wyniku
drastycznego racjonalizowania kosztów działalności, ze stratą dla technicznego utrzymania majątku, w stanie
sprawności eksploatacyjnej.
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wysokim udziałem kosztów stałych oraz brakiem możliwości wyboru innego dostawcy usług (ograniczenie suwerenności konsumenta). Wpływa to na ekonomikę przedsiębiorstwa, jego organizację oraz standard obsługi urządzeń.
Warunki techniczne działalności różnicują nie tylko system organizacji i zarządzania,
lecz wpływają również na procesy ekonomiczne znajdujące końcowy wyraz w jednostkowych kosztach działalności. Spółki te dla realizacji zadań własnych samorządu wykorzystują urządzenia infrastrukturalne o charakterze technicznym i rzadziej społecznym.
O podziale tym decyduje funkcja urządzeń. Warunki społeczne związane są z charakterem potrzeb zaspokajanych w drodze świadczenia usług przez spółki. Zaspokajają one
szczególny rodzaj potrzeb społecznych, które cechują się właściwościami. Są zbiorowe,
tzn. ujawniają się w większej liczbie użytkowników samorządu oraz elementarne i powszechnie odczuwalne. W związku z tym niezbędne jest tworzenie systemów wspólnego korzystania z urządzeń infrastrukturalnych świadczących usługi komunalne. Druga
właściwość identyfikuje potrzeby społeczne jako elementarne, leżące u podstaw piramidy Maslowa13. Ich zaspokojenie należy do podstawowych warunków bytowania ludności i stanowi istotny element jakości życia mieszkańców. Z cechą tą wiąże się imperatyw
działania, polegający na dostarczaniu usług w sposób ciągły, tj. bieżący i nieprzerwany
oraz bezpieczny dla odbiorcy lub konsumenta. Cechy te nawiązują do treści public utility, tj. działalności wyodrębnionej z aktywności gospodarczej ze względu na posiadanie
pewnej specyfiki. Występowanie tej kategorii potrzeb sprawia, że możliwości ich zaspokojenia powinny być również powszechnie dostępne w dwojakim sensie: przestrzennym
oraz ekonomicznym. Dostępność przestrzenna polega na dostarczeniu poprzez system
urządzeń technicznych usług dla możliwie największej grupy odbiorców. Występuje
zatem kolizja dwóch kryteriów efektywności – społecznej i ekonomicznej. Dostępność
ekonomiczna wyraża się możliwością zakupu określonej podaży usług komunalnych,
stanowiących istotną część wydatków w budżetach gospodarstw domowych (ok. 30%)
[Maśloch, Grzymała 2015, ss. 76–77].
Problematyka spółek komunalnych jest bardziej złożona i mało jeszcze rozpoznana.
Obok zarysowanych kwestii na uwagę poznawczą zasługują takie zagadnienia jak: problem asymetrii informacji w zarządzaniu; kolizja interesów społecznych i ekonomicznych
na gruncie spółki, znajdująca odbicie w efektywności; polityka cenowa (taryfy) i inwestycyjna; konflikty pomiędzy organami spółki; rola ekonomiczna rady nadzorczej; rozwój systemu kontroli zewnętrznej oraz identyfikacja polityki (strategii) władz samorządu
wobec spółek komunalnych. Kwestie te wymagają odrębnego potraktowania i analizy.
13
Na elementarne warunki bytowania ludzi składa się zaspokajanie sześciu podstawowych potrzeb: pożywienie, ubranie, mieszkanie, ogrzewanie i oświetlenie, transport oraz higieniczno-sanitarne.
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Zakończenie
Rozważania o spółce komunalnej pozwalają na sformułowanie wniosków ogólnych,
istotnych dla praktyki samorządowej. Problematyka ich funkcjonowania jest niezmiernie
ciekawa, ważna lecz pozostaje nadal na uboczu głównych zainteresowań badawczych.
Wynika to z instrumentalnego traktowania spółki komunalnej bez głębszego wnikania
w mechanizm jej gospodarowania i w specyfikę warunków prowadzonej działalności gospodarczej. Wprawdzie każdy podmiot gospodarczy powinien charakteryzować się swobodą decyzyjną i działaniem na rynku, to w spółkach komunalnych sytuacja jest odmienna. Muszą one być poddane regulacji dotyczących zarządzania i przestrzegania pewnych
standardów postępowania. Narzucenie ich z zewnątrz jest konieczne dla wymuszenia
wyższej efektywności i przejrzystości działania. Jednocześnie służy to obaleniu mitu, że
z natury są mniej efektywne niż podmioty sektora prywatnego.
1. Spółki komunalne odgrywają ważną rolę w realizacji zadań własnych samorządu. Obok form budżetowych są kluczową formą wykonawczą w jednostkach
samorządowych, zwłaszcza w średnich i w dużych miastach. Pozostają jednak pod
silnym wpływem czynnika politycznego [Wojciechowski 2012, ss. 56–58]. Ich liczba
ustabilizowała się na znaczącym poziomie z dominacją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółki komunalne w świetle rozwiązań legislacyjnych posiadają status prawny i ekonomiczny nieadekwatny do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Są traktowane jako typowy podmiot rynkowy nastawiony na osiąganie
zysku. Wydaje się celowe wrócić do dawnej, zaniechanej koncepcji komunalnego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Byłby to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w warunkach określanych przez cechy użyteczności publicznej,
które posiada większość zadań własnych samorządu. Władze samorządowe mają
bowiem mało konkurencyjny wybór form organizacyjnych, odznaczających się
różną efektywnością.
3. W interpretacji ekonomicznej spółki komunalne są jednostką organizacyjną
samorządu, dzięki której możliwe jest wykonywanie określonego katalogu zadań
własnych. Z tego wynika złożoność spółki, która jest nadto zaznaczona poprzez fakt
funkcjonowania w strukturze władz i gospodarki samorządu [Wojciechowski 2016,
s. 7]. Tak jak działalności publiczne zorganizowane w jednostki i w zakłady budżetowe, stanowi instytucjonalne narzędzie w ręku organów i administracji samorządowej. Podstawą spółki są urządzenia infrastruktury technicznej, które wespół ze
społecznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi warunkami działalności, określają
specyfikę warunków wykonywania zadań publicznych. Forma kapitałowa spółki jest
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formułą ułomnego podmiotu gospodarczego, w kontekście celów ogólnych funkcjonowania samorządu. Spółka ma bowiem działać w rygorach efektywnościowych
lub w warunkach zbliżonych do rynkowych, a jednocześnie realizować ważne cele
społeczne, co tworzy problem kolizji celów.
4. W spółce komunalnej odzwierciedla się sprzeczność celów społecznych (samorządu) i celów ekonomicznych (spółki). Płaszczyzną ich kojarzenia jest rada nadzorcza,
poszukująca rozwiązań godzących kolizyjne racje [Barwacz 2015, s. 19]. Teoretycznym
podłożem wyjaśnienia tych mechanizmów może być koncepcja neoinstytucjonalizmu
(asymetria informacji w teorii agencji) oraz teoria przedsiębiorstwa w koncepcjach
ekonomii behawioralnej i w menedżerskich modelach przedsiębiorstwa.
5. Istotną pozycję w systemie sprawowania nadzoru i kontroli zajmuje rada nadzorcza spółki. Zakres działania rady nadzorczej powinien być szerszy, niż wynika to
z formalnych (tradycyjnych) kompetencji sprawowania nadzoru właścicielskiego.
Składy osobowe powinny być wyższej jakości i obok prawników oraz ekonomistów
obejmować specjalistów adekwatnych do działalności. Warto rozważyć większe zaangażowanie w kontrolę pracy spółki – urzędników działających z upoważnienia organu wykonawczego. Dotyczy to również komisji rewizyjnej rady samorządu, która
powinna mieć możliwość wglądu (kontroli) w działalność spółki. Należy wprowadzić
zmianę w stanie prawnym, aby organ wykonawczy miał obowiązek przedkładania
sprawozdania z działalności spółek. W ten sposób stworzony byłby system skutecznego sprawowania nadzoru i kontroli nad całą działalnością gospodarczą samorządu, w tym spółek komunalnych [Sońta 2007, s. 486]14.
6. Na ogół samorządy (gminy) nie sprawują skutecznej kontroli i nadzoru właścicielskiego oraz nie prowadzą polityki gospodarczej wobec spółek komunalnych
[Dolewka 2017, s. 71]. Nie przyczyniło się to do przebudowy zaangażowania kapitałowego samorządu. Jego organy powinny wycofywać się ze spółek, w których posiadają mniejszościowe udziały oraz likwidować spółki przynoszące długotrwałą stratę
na działalności. Z kolei prywatyzacja spółek powinna być ostrożna, z wykluczeniem
spółek infrastrukturalnych mających znaczenie strategiczne. Ważną rzeczą jest udostępnienie podstawowej informacji publicznej o warunkach działalności gospodarczej spółek. W Wielkiej Brytanii służą do tego statystyki lokalne, zawierające tego
typu dane [Jones, Pendlebury 1984, ss. 131–133].

14

Dla przykładu w Szwecji mieszkańcy posiadają uprawnienia do kontroli firm komunalnych.
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Formy partycypacji społecznej w procesie brandingu
miasta – identyfikacja dobrych praktyk1
Forms of Social Participation in City Branding Process – Analysis
of Good Practices
Abstract: In recent years, a participatory approach to territorial branding has become more
and more popular, emphasizing the importance of internal audience groups in the branding process, treating it as a dialogue between stakeholders. The aim of the article is to indicate the role of social participation in city branding, as well as to identify forms of involving
local stakeholders in this process. In order to achieve the goal of the article, a comparison of
the possible forms of social participation described in the literature on the subject with the
model of the city by Kavaratzis [2008] was made. Good practices of the participation of residents in building the city’s brand on domestic and foreign examples were also pointed out.
Key words: city branding, stakeholders involvement, social participation

Wstęp
Włączenie koncepcji marki do praktyki zarządzania miastem staje się obszarem coraz
większego zainteresowania, zarówno ze strony środowiska naukowego, jak i ze strony
praktyków. Marki przenikają do sfery publicznej, a samorządy miast zaczynają doceniać
ich wartość.
1

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/2/2017 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
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W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się partycypacyjne podejście
do brandingu terytorialnego, podkreślające znaczenie wewnętrznych grup odbiorców w tym procesie, traktujące go jako dialog pomiędzy interesariuszami. Trend ten
uwzględnia ideę współtworzenia marki, która kładzie nacisk na fakt, że marki nie są budowane poprzez tradycyjne formy komunikacji, ale współtworzone przez wielu ludzi.
Uczestniczące spojrzenie na markę i jej współkreacja nie doczekały się jeszcze zbyt wielu opracowań w obszarze brandingu terytorium [Kavaratzis, Hatch 2013].
Celem artykułu jest wskazanie roli partycypacji społecznej w brandingu miasta, jak
również identyfikacja form angażowania lokalnych interesariuszy w ten proces. Na potrzeby osiągnięcia celu artykułu dokonano zestawienia możliwych form partycypacji
społecznej opisywanych w literaturze przedmiotu z modelem brandingu miasta według
Kavaratzisa [2008]. Wskazano również dobre praktyki udziału mieszkańców w budowaniu marki miasta na przykładach krajowych i zagranicznych.

Branding miasta w ujęciu teoretycznym
Miasta zawsze promowały swoje atrakcje i wizerunki, konkurując ze sobą o inwestycje,
odwiedzających, mieszkańców, od zawsze miały również nazwy, które mogą być utożsamiane z marką, jednak zainteresowanie aplikacją brandingu w relacji do miejsc jest kwestią ostatnich czasów [Hanna, Rowley 2012].
Kavaratzis i Hatch [2013] piszą, że branding miasta należy rozumieć jako dialog i debatę pomiędzy lokalnymi interesariuszami, ponieważ marki są budowane z „surowca”
tożsamości, a tożsamość wyłania się jako wynik konwersacji pomiędzy zainteresowanymi stronami i tego, co ich łączy. Oznacza to zatem, że rolą samorządów terytorialnych
jest inicjowanie, ułatwianie i stymulowanie dialogu niezbędnego do budowy marki
miejsca. Branding miasta powinien być traktowany zatem jako branding uczestniczący,
gdzie podkreśla się znaczenie wewnętrznych grup docelowych. Branding partycypacyjny skupia się na idei współtworzenia marki i podkreśla fakt, że marka jest współtworzona przez zespół ludzi [Kavaratzis, Hatch 2013].
Skuteczna marka miasta musi być zarówno zrozumiała, jak i wiarygodna dla mieszkańców. W związku z tym lokalni interesariusze powinni być angażowani w każdy etap procesu
jej budowania. Włączenie aktorów lokalnych pomaga stworzyć grupę poinformowanych
„adwokatów”, którzy będą chcieli przekazywać tę wiedzę innym [Houghton, Stevens 2011,
ss. 45–53]. Konsultacje z interesariuszami miasta dostarczają sposobów rozumienia tego,
co miasto ma do zaoferowania, włączając w to także zróżnicowanie w zakresie talentów,
mentalności oraz postaw mieszkańców [Hanna, Rowley 2012]. Branding angażujący lokalnych interesariuszy jest niezwykle istotnym elementem strategii budowania marki miasta.
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Jeden z najbardziej popularnych modeli brandingu miasta, uwzględniający podejście partycypacyjne, został opracowany przez Kavaratzisa [2008]. Jest to model o tyle
interesujący, że nie tylko nawiązuje do wcześniejszych propozycji ram brandingu terytorialnego, ale także ewoluuje wraz z pojawieniem się nowych koncepcji w teorii zarządzania marką [Glińska 2015, ss. 170–175].
Zgodnie z ujęciem Kavaratzisa branding miasta rozpoczyna się od podjęcia decyzji
dotyczącej zbiorowej wizji przyszłości uwzględniającej przyszłe aspiracje miasta. Następnie, w realizację ustalonej wizji angażuje się kulturę wewnętrzną właściwą jednostce
samorządowej, odpowiedzialnej za zarządzanie miastem. W kolejnym etapie następuje
rozwój synergii z odpowiednimi kluczowymi interesariuszami miasta, którzy prowadzą
dalej proces brandingu. Dodatkowo proces musi być wspierany poprzez odpowiednią
infrastrukturę, dostosowującą miasto do jego wizji. W ostatnim etapie następuje komunikacja marki miasta.
Szczegółowy opis poszczególnych komponentów modelu wraz z identyfikacją potrzeb, które one zaspokajają, jeśli chodzi o proces brandingu miasta zaprezentowano
w tabeli 1.
Tabela 1. Uszczegółowienie elementów procesu brandingu miasta według modelu
Kavaratzisa
Komponent

Angażowanie interesariuszy

Wizja i strategia
Kultura wewnętrzna

Społeczności lokalne

Synergia

Zaspokajane potrzeby
Potrzeba szeroko akceptowanej wizji przyszłości miasta,
która stanowi wskazówkę do wszelkich działań i nakreślenia
strategii pozwalającej osiągnąć tę wizję
Potrzeba otrzymywania informacji zwrotnych, zgody
i wsparcia ze strony pracowników i szerzenia orientacji
brandingowej w zarządzaniu miastem
Potrzeba priorytetyzacji potrzeb lokalnej społeczności
(mieszkańcy, przedsiębiorcy, małe i średnie firmy, grupy
lokalnych interesów)
i angażowanie ich w proces brandingu
Potrzeba odkrywania wspólnego gruntu dla interesariuszy
w obrębie miasta (lokalne izby handlowe, stowarzyszenia
handlowe, lokalne korporacje) i na zewnątrz (regionalne/
krajowe rządy i stowarzyszenia, sąsiednie miasta, otoczenie
międzynarodowe)
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Rozwój oferty miejskiej (produkt miasta)

Komponent
Infrastruktura

Pejzaże miejskie

Możliwości

Komunikacja

Zaspokajane potrzeby
Potrzeba istnienia podstawowej infrastruktury niezbędnej
do funkcjonowania miasta jako miejsca do życia, pracy,
odwiedzania i inwestowania, podkreślanie komunikacyjnej
wartości takiej infrastruktury
Potrzeba realizacji projektów dotyczących zmian środowiska
naturalnego i zabudowanego, które będą spójne z obietnicą
marki.
Element ten obejmuje interwencje zarówno o funkcjonalnym,
jak i symbolicznym charakterze, w szczególności (ale nie tylko)
w centralnych częściach i głównych przejściach i korytarzach
miejskich
Potrzeba zapewnienia możliwości kierowanych do jednostek
(praca, edukacja, usługi, rozrywka, styl życia) oraz firm
(finansowe, zachęty podatkowe, siła robocza itp. spójnych
z marką miasta)
Potrzeba spójnej komunikacji istniejących i nowych
elementów oferty miasta oraz budowania jego marki

Zródło: [Kavaratzis 2008].

Proces brandingu miasta rozpoczyna się od debaty inicjowanej ze strony władz lokalnych oraz innych kooperujących z nimi instytucji i podjęcia decyzji dotyczącej wizji przyszłości miasta i jej marki, a także określenia strategii marki, które najlepiej przyczynią się
do osiągnięcia założonej wizji.
Ważną rolę odgrywa kultura zorientowana na markę, która powinna być upowszechniona w całej organizacji odpowiedzialnej za koordynację procesu brandingu. Jednocześnie należy angażować i mobilizować lokalną społeczność, by wsparła ustanowienie
i doskonalenie wizji i strategii. Następnym etapem brandingu miasta jest poszukiwanie
konsensusu w efekcie synergii opinii wszystkich interesariuszy, którzy odgrywają rolę
w dostarczaniu obietnicy marki. Obietnica musi bazować z kolei na infrastrukturze miasta,
jego fizycznym krajobrazie, a także możliwościach, jakie miasto oferuje różnym grupom
docelowym. Ostatecznie wszystkie wspomniane elementy brandingu miasta powinny być
komunikowane, zarówno w relacji do mieszkańców, jak i zewnętrznych klientów.

Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem –
istota i formy
Partycypacja społeczna w literaturze polskiej jest zagadnieniem nowym, zaś pojęcie „partycypacja publiczna” występuje stosunkowo rzadko, używa się natomiast terminu „partycypacja obywatelska” [Piasecki 2009] lub „partycypacja społeczna” [Wygnański, Długosz
2005]. W brytyjskiej literaturze dosyć często stosuje się dodatkowe określenia partycypacji,
takie jak: obywatelska, społeczna, publiczna, indywidualna, czy też wspólnotowa [Brodie
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i in. 2009]. Creighton [2005, s. 7] porównuje partycypację do procesu, w którym przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę wszelkie występujące problemy i wartości istotne
dla społeczności lokalnej. Zdaniem badacza proces współdecydowania musi odbywać się
w sposób zorganizowany i uwzględniać przestrzeń do współpracy z władzami, budowanie
zaangażowania oraz możliwość rzeczywistego wpływu na podejmowane decyzje. Haunser
[1999, s. 41] określa partycypację jako udział obywateli z zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami. Według tego autora partycypacja społeczna w szerokim rozumieniu jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie bez przymusu biorą
udział w publicznej działalności. W węższym rozumieniu natomiast partycypacja oznacza
partnerstwo publiczno-prawne samorządu gminnego i mieszkańców, które docelowo służy podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnego.
W jednostkach samorządu terytorialnego wymaga się coraz większego udziału
społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji. Jest to podyktowane decentralizacją
systemu demokratycznego, a także potrzebą nowoczesnego i efektywnego zarządzania strategicznego, które powinno być zrozumiałe i realizowane z zachowaniem uczciwości i równych szans dla wszystkich grup społecznych. Ważnym aspektem jest także
uwzględnienie interesów różnych grup społecznych, co zachęca do ich współdziałania
(zasada partycypacji) oraz dążenie do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej (zasada społecznego nastawienia) [Markowski, Marszał 2005, s. 13].
Znaczny wpływ na rozwój partycypacji społecznej na poziomie lokalnym miała
zmiana stylu zarządzania rozwojem w myśl modelu współzarządzania publicznego (governance). Współczesna literatura uznaje partycypację (obok jawności, rządów prawa,
odpowiedzialności, efektywności, skuteczności) za jedną z podstawowych zasad governance [„Koncepcje Good Governance…”, 2008, s. 38].
W latach sześćdziesiątych XX wieku Arnstein [1969] opisała różne poziomy zaawansowania partycypacji za pomocą „drabiny partycypacji”. Autorka wyróżniła osiem poziomów
partycypacji, dwa najniższe poziomy (manipulacja, terapia) uznała za brak partycypacji,
trzy kolejne (informowanie, konsultowanie i umieszczanie w ciałach doradczych) – za partycypację pozorną (tzw. tokenism). Realna partycypacja według Arnstein zaczyna się od
poziomu partnerstwa, zaś dwa najwyższe poziomy to delegowanie władzy i kontrola obywateli (sprawowana nad instytucjami) [Arnstein 1969, ss. 216–224]. Partycypacja jest strategią, poprzez którą nieposiadający (dóbr, informacji) dołączają do tych, którzy decydują
o tym, jak informacje są dzielone, jak ustalane są cele i działania, jak rozdzielane są podatki,
jak zarządzane są programy i w jaki sposób rozdawane są korzyści – kontrakty, posady
i przywileje. Krótko mówiąc, to środki, dzięki którym mogą oni indukować ważne reformy
społeczne, które umożliwią im udział w korzyściach zamożnego społeczeństwa [Arnstein
1969, s. 216]. Drabinę partycypacji według Arnstein prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Drabina partycypacji społecznej według Arnstein
Stopień najwyższy – uspołecznienie
władzy

Tokenizm
Stopień najniższy – brak partycypacji

Kontrola obywatelska
Delegowanie
Partnerstwo
Uspokojenie
Konsultacje
Informowanie
Terapia
Manipulacja

Źrodło: [Arnstein 1969].

Organizacja International Association for Public Participation określa pięć poziomów
zaangażowania społecznego [Kazimierczak 2011, s. 89]:
1. Informowanie – czyli dostarczanie obywatelom wiedzy, informacji na temat konkretnego problemu i propozycji ich rozwiązania (np.: zapewnienie dostępu do informacji publicznej, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń lub w Biuletynie Informacji
Publicznej),
2. Konsultowanie – czyli zorganizowanie procesu komunikacji dwukierunkowej
władza-obywatel, obywatel-władza, a także gotowość do zastosowania konkretnych
rozwiązań, uwzględnienia uwag,
3. Włączanie – uwzględnienie uwag, opinii, rozwiązań lub ich elementów w tworzonych, wdrażanych lub monitorowanych politykach publicznych,
4. Współpraca – czyli partnerstwo, zaangażowanie partnerów społecznych, gospodarczych lub obywateli na każdym etapie procesu decyzyjnego,
5. Upodmiotawianie – czyli oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli.
Partycypacja społeczna powinna być jednym ze stałych elementów zarządzania w samorządzie. Jak zauważył Frieske [2005, s. 43], „pierwszy krok w stronę demokracji partycypacyjnej prowadzi do położenia nacisku na pluralizm, na dostrzeżenie – i poszanowanie
– autonomii złożonych i grupowych interesów, punktów widzenia, racji aksjologicznych
i merytorycznych”. Najpopularniejszą formą partycypacji w Polsce są konsultacje społeczne,
które stanowią wymóg ustawowy konsultowania ważnych projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii mieszkańców, jednak należy zauważyć, iż
nie są wiążące dla włodarzy. W ostatecznym rozrachunku ten rodzaj partycypacji ma charakter pozorny i sprowadza się do jednokierunkowego przekazu informacji przez władze samorządowe. Zwolennicy strategii angażowania obywateli zachęcają do kreowania partycypacji rzeczywistej (opartej na przepływie informacji i prostych formach współdecydowania
obywateli) oraz zmierzania do partycypacji idealnej (zrównoważenie relacji zachodzących
pomiędzy władzą publiczną a obywatelami) [Kalisiak-Mędelska 2015, ss. 155–161].
100

Formy partycypacji społecznej w procesie brandingu miasta – identyfikacja dobrych praktyk

W ostatniej dekadzie ogromne znaczenie przypisuje się e-demokracji, która wywiera
wpływ na pobudzanie aktywności obywateli. Sakowicz [2008, s. 311] określa demokrację
elektroniczną jako „zdolność nowych technologii informacyjnych do wzmacniania poziomu i jakości partycypacji obywatelskiej w rządzeniu”. Internet postrzegany jest jako
rozszerzenie strefy publicznej. Za jego pomocą pojawia się możliwość przeprowadzenia
konsultacji, debat publicznych, paneli dyskusyjnych, badania opinii, czy tworzenia inicjatyw na szeroką skalę. W praktyce wykorzystywany jest głównie do komunikacji, może
wzmocnić zaangażowanie społeczne, zwłaszcza młodego pokolenia, jest także skutecznym kanałem wyrażania opinii oraz interesów [Piasecki 2008, s. 257].

Formy partycypacji społecznej w poszczególnych
etapach brandingu miasta – przykłady dobrych praktyk
Na potrzeby przeprowadzenia analizy możliwych form partycypacji społecznej model
brandingu według Kavaratzisa [2008] połączono z koncepcją form partycypacji społecznej opracowaną przez International Association for Public Participation. Wymienione
poniżej przykłady partycypacji (tabela 3) są wynikiem własnej analizy literatury przedmiotu, prasy branżowej oraz informacji dostępnych w Internecie. W dalszej części przedstawiono przykłady dobrych praktyk.
Tabela 3. Rodzaje partycypacji społecznej na poszczególnych etapach brandingu
miasta

Informowanie
mieszkańców
o podjętych pracach
nad dokumentem
wizja i strategia strategicznym
miasta poprzez
plakaty, ulotki
obwieszczenia,
artykuły w mediach

Pozyskanie informacji
od mieszkańców nt.
wizji przyszłości ich
miejsca zamieszkania Branie pod uwagę
np. poprzez
opinii mieszkańców
wypełnienie ankiety,
udział w sondażach
i spotkaniach

Upodmiotawianie

Współpraca

Włączanie

Konsultowanie

Komponenty
modelu
brandingu
miasta według
Kavaratzisa

Informowanie

Rodzaje partycypacji społecznej

Współpraca na
Referenda,
każdym etapie
sądy
podejmowania
obywatelskie
decyzji
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Upodmiotawianie

Wewnętrzna lub
publiczna dyskusja
na temat wizji
i strategii miasta

Branie pod
uwagę opinii
mieszkańców.
Koordynacja
działań

działanie

Zaproszenie
mieszkańców
do udziału
w planowaniu
nowej koncepcji
przestrzennej dla
wybranej części
miasta

Pozyskanie informacji
(np. na spotkaniach)
od mieszkańców/
przedsiębiorców nt.
pożądanej formy
zagospodarowania
przestrzeni publicznej
np. za pomocą
planowania
urbanistycznego

Branie pod
uwagę preferencji
mieszkańców
w sprawie
zagospodarowania
określonej
przestrzeni
publicznej zgodnej
z marką miasta

Referendum
wśród
mieszkańców
Współpraca na
związane
każdym etapie
z budową
podejmowania
nowego
decyzji
obiektu
w przestrzeni
publicznej

komunikacja

Dystrybucja wśród
mieszkańców
materiałów
promocyjnych
miasta (ulotek,
broszur),
opracowanie
witryny internetowej
/ portalu
społecznościowego

Pozyskanie informacji
nt. atrakcyjności
symboli miasta.
Konsultowanie
Branie pod uwagę
za pomocą
opinii mieszkańców
dedykowanych
witryn lub platform
konsultacyjnych

Włączanie

Zaproszenie do
udziału w publicznej
dyskusji na temat
wizji i strategii
miasta

Ostateczna
decyzja jest
podejmowana
wspólnie po
zasięgnięciu
opinii
mieszkańców
i ekspertów

Konsultowanie

udział
interesariuszy

Współpraca na
każdym etapie
podejmowania
decyzji.
Zawiązanie
partnerstwa
publicznoprywatnego

Komponenty
modelu
brandingu
miasta według
Kavaratzisa

Informowanie

Współpraca

Rodzaje partycypacji społecznej

Współpraca na
każdym etapie Plebiscyt na
podejmowania logo miasta
decyzji

Źródło: opracowanie na podstawie: [Brodie, Cowling, Nissen i in. 2009; Creighton 2005; Glińska 2016; Frieske
2005; Hausner 1999; Houghton 2011; Kalisiak-Mędelska 2015; Kazimierczak 2011; Markowski; Marszał 2005; online: http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf, dostęp: 06.09.2018; online:
http://newyork.thecityatlas.org/change/, dostęp: 21.09.2018; Piasecki 2009;[online:http://krakow.pl/aktualnosci/
212937,29,komunikat,projekt__nowy_plac_nowy__zaktywizowal_kazimierz.html, dostęp: 21.09.2018 r; Rehmet;
Dinnie 2013; Sakowicz 2009; online: http://2030.um.warszawa.pl/strategia-warszawa2030-2/, dostęp: 21.09.2018;
Urbanik 2010; online: http://www.otwartawarszawa.pl, dostęp: 21.09.2018; Wygnański; Długosz 2005.

Przykładem partycypacji społecznej zrealizowanej w pierwszym etapie brandingu
miasta – wizja i strategia – mogą być konsultacje społeczne dotyczące strategii Warszawy
do 2030 roku przeprowadzone w latach 2015–2016. Pierwszy etap konsultacji polegał na
opracowaniu wizji Warszawy w 2030 roku. Punktem wyjścia były pomysły i oczekiwania
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mieszkańców stolicy. Zorganizowano cykl debat tematycznych poświęconych społeczeństwu, przestrzeni i gospodarce. Zorganizowano także konferencję Warszawa2030. Miasto
przyszłości, na której dyskutowano o tym, jak miasto może zmienić się za 15 lat z wykorzystaniem nowych technologii. Przygotowano ankietę, za pomocą której blisko 3 tys. osób wypowiedziało się o swoich wyobrażeniach Warszawy. Przygotowano także szereg wydarzeń,
podczas których najmłodsi mogli wypowiedzieć się w kwestii przyszłości miasta, w którym
dorastają, a były to m.in.: happening Maszyna Einsteina polegający na budowaniu przez
uczestników Maszyny-Miasta, konkursy plastyczne czy literackie, wspólne pisanie opowiadania o przyszłości Warszawy (futurestory). Ponadto dla miłośników gier przygotowano grę
polegającą na budowaniu wizji miasta w grze Minecraft [Strategia #Warszawa2030…].
Przykładem uatrakcyjnienia, z założenia nudnego tematu, konsultacji społecznych przeprowadzonych na drugim etapie brandingu są działania władz miasta Richmondshire w Wielkiej Brytanii w latach 2009–2013. Konsultacje dotyczyły jednego
z podstawowych dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym – „Strategii
rdzeniowej miasta” (Core Strategy). Władze miasta postanowiły pobudzić lokalne zainteresowanie tą tematyką, odstąpiły od sztywnych regulacji i opracowały hasło „Zaplanuj naszą przyszłość!”. Istotne było stworzenie poczucia wspólnoty, postawiono przy
tym na przyjazną komunikację z mieszkańcami. W ciągu jednego miesiąca przeprowadzono kampanię składającą się z wielu elementów [Urbaniak 2010, s. 8]:
·· prowokacyjne plakaty – seria plakatów pokazywała zgubne skutki niekonsultowanego planowania, np. elektrownię wiatrową wzniesioną na zabytkowym zamku,
·· wizyty badaczy w domach i instytucjach opieki – w prasie ukazały się informacje
i ogłoszenia, nawiązano kontakty z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, parafiami. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym pytano mieszkańców o ich najbliższe otoczenie, mogli się także wypowiadać na temat pozostałych
obszarów miasta. W ramach partnerstwa lokalnego odbywały się spotkania warsztatowe na temat lokalnych potrzeb i wizji rozwoju,
·· wizyty urzędników w szkołach podstawowych – przeprowadzono wywiady grupowe z dziećmi. Oprócz tego uczniowie otrzymali aparaty fotograficzne, którymi fotografowali lubiane i nielubiane przez siebie miejsca i rzeczy w ich okolicy,
·· wizyty Lokalnej Rady Młodzieżowej w szkołach dla starszych dzieci – przeprowadzono warsztaty, wywiady grupowe oraz konkursy z nagrodami,
·· szybkie ankiety – podczas festynów i dni targowych rozdano kwestionariusze pocztówkowe,
·· strona internetowa i blog – ich celem było pogłębienie badanych tematów przez
dyskusję on-line. Służyły również archiwizowaniu opinii i wniosków zebranych podczas badań,
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·· sonda telefoniczna z wykorzystaniem lokalnej infolinii – zrealizowano ponad 600
wywiadów telefonicznych,
·· konkurs fotograficzny na najlepszy widok w okolicy.
Przykładem partycypacji społecznej na trzecim etapie brandingu miasta (działanie)
jest projekt „Nowy Plac Nowy – alternatywna przestrzeń publiczna Kazimierz” zrealizowany w 2017 roku w krakowskiej dzielnicy Kazimierz. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne z wykorzystaniem prototypowania urbanistycznego
[Jaworski, Karłowska 2017]. Wprowadzona została czasowa zmiana w organizacji ruchu
i zagospodarowaniu przestrzeni. W wyniku prowadzonych rozmów odnotowano potrzebę zachowania lokalnego charakteru Kazimierza. Zarówno oczekiwaniem mieszkańców, jak i przedsiębiorców miasta Krakowa było m.in. określenie wizji dla Kazimierza,
utrzymanie funkcji targowej Placu Nowego oraz wzmacnianie funkcji kulturalnej dzielnicy. Projekt zrealizowany przez Fundację Napraw Sobie Miasto na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa zwyciężył w międzynarodowym konkursie w Climathon [Projekt „Nowy Plac
Nowy” zaktywizował Kazimierz…].
Czwartym etapem brandingu miast według Kavaratzisa jest komunikacja. W tym
miejscu należy przyjrzeć się nowoczesnym formom komunikacji, takim jak cyfrowe
platformy komunikacji, crowdsourcing czy citizensourcing. Wykorzystanie idei crowdsourcingu przez miasta określamy mianem citizensourcing (z ang. „citizen” – mieszkaniec,
„sourcing” – pozyskiwanie), co z kolei oznacza angażowanie mieszkańców do wspólnego
zarządzania miastem. Citizensourcing to praktyka crowdsourcingu stosowana przez rządy, które chcą wykorzystać zbiorową inteligencję obywateli [Ransbeeck 2015].
Jednym z pionierskich projektów crowdsourcingowych w wydaniu miejskim było stworzenie platformy Change by Us w 2011 roku przez urząd Burmistrza Nowego Jorku. Ideą
było stworzenie platformy komunikacji pomiędzy kilkumilionową aglomeracją miejską
i umożliwienie wypowiedzenia się w ważnych dla mieszkańców kwestiach, tak aby miasto
stało się lepsze do życia. Narzędzie zostało wizualnie zbudowane jako tablica z kolorowymi kartkami, za pomocą których mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły lub sprawdzają co
się dzieje w najbliższej okolicy. W dalszym etapie wszystkie pomysły były automatycznie
kategoryzowane i kierowane do odpowiednich wydziałów miasta lub konkretnych projektów miejskich [Nowojorska platforma komunikacji CHANGE BY US…]. Polskim przykładem
wykorzystania crowdsourcingu jest projekt „Otwarta Warszawa” – platforma internetowa
uruchomiona w 2014 roku, dzięki której mieszkańcy stolicy mają wpływ na kształt swojego miasta. W ramach inicjatywy powstała witryna www.otwartawarszawa.pl oraz profil na
portalu społecznościowym Facebook. Za pomocą platformy każdy może zaangażować się
i zgłosić swój pomysł na zmianę Warszawy w sferze zagospodarowania przestrzennego,
rekreacji czy kultury [Warszawska platforma komunikacji…].
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Zakończenie
Z punktu widzenia zarówno teoretyków, jak i praktyków marketingu terytorialnego,
partycypacyjny model zarządzania miastem i jego marką jest wręcz nieunikniony. Podyktowane jest to przede wszystkim rozwojem e-demokracji oraz nowoczesnych form
zarządzania miastem. Opisane w niniejszym artykule formy udziału społeczeństwa na
kolejnych poziomach brandingu miasta oraz przykłady dobrych praktyk stanowią punkt
wyjścia do dalszych rozważań nt. wizji miasta dla włodarzy. Przykłady europejskich miast
typu Amsterdam, Kopenhaga, Kraków, Poznań czy Warszawa są dowodem na to, iż już
dzisiaj zarządzający czerpią z dobrych praktyk i dostosowują je do konkretnych potrzeb.
Decydenci chcący otrzymać legitymizację swoich działań winni dostosować się do aktualnych standardów komunikacji z mieszkańcami i przy tym czerpać z wiedzy i mądrości
swoich mieszkańców.
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Inwestycyjne działania miast wojewódzkich
a rozwój przedsiębiorczości lokalnej
Investment Activities of the Voivodeship and Development
Local Enterprise
Abstract: In the last 20 years, interest in supporting entrepreneurship at the local level has
increased. This is considered one of the most effective ways to reduce unemployment, stop
the migration of young, active people to other centers. However, the influence of local governments on the development of the majority of local enterprises is limited. Local authorities can take actions that will support the development of local government and attract
investors to their area. Communal involvement in supporting entrepreneurship has an impact on the level of employment and the quality of jobs, the wealth of residents and the
income of local governments. In order to take advantage of all opportunities for economic
and social development, municipalities must support local entrepreneurs, try to attract new
investors to their area (including through investing in technical infrastructure), promote
entrepreneurial attitudes and stimulate the creation of new companies. They also need to
work intensively with external entities and constantly improve the efficiency of their offices.
Key words: local government, local authorities, entrepreneurship, development, investments

Wprowadzenie
Przedsiębiorczość lokalna to działalność gospodarcza prowadzona niezależnie od charakteru celu. Jest nią przedsiębiorczość publiczna oraz przedsiębiorczość prywatna.
Pierwsza obliczona jest na cele typu non-profit, nie wykluczając osiągnięcia w niektórych
dziedzinach pewnego zysku. Przedsiębiorczość prywatna jest gospodarowaniem zorientowanym na zysk. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej stanowi cel polityki władz samorządowych. Ich wpływ na stymulowanie wzrostu gospodarczego jest pośredni, poprzez
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kształtowanie warunków dla różnej działalności gospodarczej. Władze lokalne mogą
oddziaływać też bezpośrednio, angażując podmioty z udziałem własności komunalnej
[Wojciechowski 2012, ss. 220–221]. Podstawę ekonomiczną samorządu tworzą różne
formy prowadzenia przedsiębiorczości: mikro, małe, średnie i duże podmioty. Siła gospodarki rynkowej polega na różnorodności i pluralizmie form organizacyjnych oraz ich
liczebności. Kreowanie rozwoju to powiększenie korzystnych wielkości ekonomicznych,
obrazujących nakłady i efekty, ale też proces tworzenia nowych miejsc pracy o różnej
kapitałochłonności, kształtowanie popytu na dobra konsumpcyjne, w tym publiczne1.
Przedsiębiorczość nie jest domeną tylko przedsiębiorstw prywatnych, ale również
samorządu terytorialnego, ściślej jego władz i administracji. W zarządzaniu przedsiębiorczość przejawia się np. przez wybór strategii, tworzenie elastycznych struktur, promowanie innowacyjności, unikanie przerostu administracji oraz wybór właściwych form
kontroli [Strużycki (red.) 2002, s. 107]. W samorządzie przedsiębiorczość dotyczy głównie inicjatyw, mających na celu poprawę świadczenia usług publicznych, poprzez m.in.
realizacje inwestycji publicznych. Inwestycja należy do tych kategorii ekonomicznych,
którym przypisuje się szczególne znaczenie. W literaturze ekonomicznej, inwestycje
definiuje się jako: „…powiększenie lub utrzymywanie na dotychczasowym poziomie
zasobu kapitału w postaci maszyn, urządzeń, budynków i infrastruktury technicznej”
[Milewski 2002, s. 263], bądź: „…zaangażowanie środków gospodarczych w przedsięwzięcie mające na celu pomnożenie majątku właściciela przez przysporzenie mu określonych dochodów” [Nowak, Pielichaty, Poszwa 1999, s. 16]. Inwestycjami samorządu są
przedsięwzięcia należące do zadań własnych, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, umożliwiające działalność gospodarczą, przyczyniające się do poprawy
poziomu jakości życia. Wśród czynników rozwoju lokalnego, inwestycje określane są
jako stymulanty tego rozwoju [Stańczyszyn 2004, ss. 242–243]. M. Jastrzębska dzieli inwestycje gminne na następujące kategorie:
·· mające bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców gminy,
·· umożliwiające prowadzenie działalności inwestycyjnej przez innych inwestorów,
·· mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych,
·· rzeczowe i finansowe [Jastrzębska 1998, s. 26].
Władze samorządowe mogą wywierać wpływ na lokalną przedsiębiorczość m.in.
poprzez oddziaływanie na stan uzbrojenia terenów w infrastrukturę, połączenia komunikacyjne, lokalny transport, systemy oczyszczania miasta, ceny gruntów, dostępność
mieszkań, a także walory środowiskowe. Ważne są też decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym, programy gospodarcze, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego
1
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rynku pracy. Nie trzeba przekonywać, iż małe oraz średnie podmioty gospodarcze odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionalnym i lokalnym. W raportach i analizach podkreśla
się, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są kwintesencją i siłą napędową przedsiębiorczości, rozumianej jako „…sposób myślenia i proces mający na celu stworzenie nowych form
działalności gospodarczej oraz rozwój tych już istniejących…” [Mikołajczyk, Rynkowski
2006, s. 207].
W Polsce sektor MŚP (mikro, małe i średnie firmy) stanowi większość przedsiębiorstw
(99,8%). Najliczniejsze są najmniejsze podmioty, tj. mikroprzedsiębiorstwa o liczebności
1,84 mln (96%) [Raport 2017, s. 13]. Fakt, iż „…małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają korzystnie na dynamikę rozwoju gospodarczego, pozwalają zmniejszać bezrobocie,
uzupełniają rynek w zakresie produkcji towarów i świadczenia usług, ożywiają gospodarkę lokalną” powoduje, że ich rozwój (szczególnie ilościowy) winien być priorytetem
dla władz publicznych2 . Powinny one zapewnić stabilne warunki działalności nowym
podmiotom oraz istniejącym.
W miastach na prawach powiatu znaczny udział w dochodach własnych stanowią
środki pochodzące z części podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz
z podatku od nieruchomości. Celem artykułu jest ocena rozwoju przedsiębiorczości lokalnej poprzez pryzmat budżetu samorządu. Budżet jest bowiem źródłem finansowania
realizacji zadań własnych. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga nakładów kapitałowych i bieżących. Struktura dochodów jest dość niepewna ze względu na trudne
do przewidzenia dochody własne (np. część udziału z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych) oraz dotacje celowe. Wielkość wydatków budżetu można przyjąć
w uproszczeniu jako sumaryczną cenę realizacji zadań własnych, czyli koszt funkcjonowania i rozwoju jednostki samorządowej. Decyzje dotyczące struktury wydatków mają
charakter polityczny i mieszczą się w ramach wyboru politycznego. Proporcje wydatków na cele rozwojowe i operacyjne determinują wielkość środków finansowych skierowanych na pobudzenie przedsiębiorczości. Struktura wydatków daje odpowiedź na
pytanie o charakter budżetu – czy jest rozwojowy? Można na to spojrzeć w dwojakim
rozumieniu wpływu struktury: na wzrost dochodów własnych; na warunki kształtujące
wzrost a następnie rozwój gospodarczy w skali lokalnej.
Metodą badawczą w realizacji artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz danych statystycznych dotyczących budżetu 18 miast wojewódzkich, rejestru REGON,
długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz udziału osób bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym. W badaniu postawiono hipotezę, że władze miasta
Wsparcie przedsiębiorczości jest zadaniem realizowanym na trzech poziomach: państwa, regionu oraz lokalnym.
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mogą pobudzać lokalną przedsiębiorczość, głównie w oparciu o rozwój infrastruktury
technicznej. Lepsze wyposażenie w urządzenia infrastrukturalne pozwala na działalność
public utility oraz na powstawanie warunków stymulowania przedsiębiorczości.

Instrumenty wpływu na lokalne życie gospodarcze
Władze samorządowe dysponują określonym wachlarzem instrumentów [Drobek 2014,
ss. 36–54], którymi mogą oddziaływać (bezpośrednio lub pośrednio) na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Istotnym narzędziem wspierania przedsiębiorczości jest budżet, w którym zaplanowane są zadania i środki finansowe m.in. na rozwój infrastruktury technicznej
(drogi, wodociągi, kanalizacja), ważnej z punktu widzenia przedsiębiorców. Wydatkowanie
środków budżetowych na działania wspierające przedsiębiorczość (rozbudowa, poprawa
istniejącej infrastruktury, uzbrojenie i przygotowanie terenów pod inwestycje), powinno
być korzystne dla społeczności lokalnej, przedsiębiorców oraz władz samorządowych.
W zbiorze narzędzi bezpośredniego oddziaływania samorządów gminnych na gospodarkę
lokalną, ważną rolę odgrywają przedsięwzięcia podejmowane przez ich władze, występujące w roli dysponenta nakładów kapitałowych lub uczestnika inwestycji wspólnych z kapitałem prywatnym. Do tego typu przedsięwzięć zalicza się inwestycje komunalne w dziedzinie infrastruktury technicznej i społecznej, które podnosząc stan zagospodarowania gminy,
są źródłem różnych korzyści zewnętrznych dla przedsiębiorców [Patrzałek 1996, ss. 44–46].
Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przejawia się też w formie obniżania podatków i opłat lokalnych [Bończak-Kucharczyk, Herbest, Chmura 1998, s. 17]. Nie jest to jednak rozwiązanie decydujące i skuteczne. Wielkość budżetu inwestycyjnego uzależniona
jest od jakości zarządzania budżetem operacyjnym. Wykonywanie projektów inwestycyjnych i racjonalizacja wydatków bieżących wymaga wysiłku oraz zrozumienia, jak
też wielkiej dyscypliny od wszystkich dysponentów i interesariuszy budżetu. Aktywna
polityka inwestycyjna miast wiąże się z ustaleniem limitów wydatków bieżących, w dużej mierze ograniczonych do niezbędnych. Według E. Bareja, w kontekście wspierania
przedsiębiorczości lokalnej, na uwagę zasługują następujące aspekty:
·· inwestycje infrastrukturalne poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
·· inwestycje wpływające na rynek pracy w firmach związanych z daną inwestycją,
a także w firmach kooperujących i w instytucjach otoczenia biznesu,
·· inwestycje realizowane wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, tworzące tym samym korzystny klimat dla przedsiębiorczości,
·· wysoka dynamika inwestycji może być wykorzystywana przez samorządy w celach
promocyjnych [Barej 2009, s. 52].
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Truizmem jest stwierdzenie, że na rozwój lokalnej przedsiębiorczości znaczący
wpływ ma otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa [Filipiak, Kogut-Jaworska
2009, ss. 193–202]. Jednak nie wszyscy „gospodarze” gmin mają tego świadomość, choć
w interesie samorządu leży wspieranie lokalnych przedsiębiorców (m.in. wyższe dochody w budżecie, tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie dotychczasowych,
niższe bezrobocie, a co się z tym wiąże, zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną,
poprawa w zaspokojeniu potrzeb wspólnoty, tworzenie wizerunku miasta sprzyjającego przedsiębiorczości).
Inwestycje infrastrukturalne są kluczowym instrumentem wspierania rozwoju
przedsiębiorczości przez samorząd, a także obszarem ich aktywności [Brol 1997, s. 20].
Służą one osiąganiu następujących celów: podwyższeniu standardu życia mieszkańców, polepszeniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyciąganiu
potencjalnych inwestorów (biznesu z zewnątrz). Duża dynamika wzrostu inwestycji
komunalnych wykorzystywana jest też jako informacja promocyjna, gdyż wskazuje na
istnienie korzystnego klimatu inwestycyjnego w gminie. Warto dodać, że inwestycje są
podstawowym czynnikiem wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego oraz obrazują
zaangażowanie władzy lokalnej w działalność rozwojową. Należy zgodzić się z tezą, że
„infrastruktura jako czynnik rozwoju uległa przewartościowaniu, z czynnika biernego
stała się czynnikiem aktywnym o walorach jakościowych” [Rogowska 2009, s. 111].
Tabela 1. Wydatki w budżetach miast wojewódzkich (w tys. zł i w %)
Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki ogółem oraz udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem

Białystok

1 410 074
32,5

1 469 292
29,5

1 517 482
26,2

1 440 321
21,5

1 503 540
20,0

1 419 574
12,7

1 522 132
9,9

1 895 419
22,3

Bydgoszcz

1 333 110
12,7

1 419 013
17,6

1 464 776
17,6

1 459 745
14,5

1 580 611
13,8

1 600 155
14,8

1 710 706
10,2

1 838 187
12,0

Gdańsk

2 164 625
24,5

2 543 288
33,9

2 970 740
38,2

2 615 173
28,4

2 626 810
27,0

2 534 478
21,3

2 680 565
15,2

2 870 895
12,2

Gorzów
Wlkp.

506 304
26,2

472 833
18,2

420 867
4,7

458 907
4,3

479 507
5,7

491 329
7,1

597 863
13,5

638 707
11,2

Katowice

1 417 583
22,4

1 404 442
18,2

1 552 469
24,1

1 687 330
25,3

1 852 696
30,6

1 616 214
17,1

1 609 844
8,6

1 709 103
8,5

982 946
21,2

1 129 715
26,9

1 094 018
21,9

1 062 832
18,5

1 108 405
18,6

1 204 233
23,8

1 150 430
10,7

1 268 520
14,1

Kraków

3 364 488
16,7

3 319 30
14,5

3 488 359
12,6

3 639 799
11,0

4 074 524
16,4

4 213 940
13,7

4 668 154
11,5

5 014 848
11,5

Lublin

1 381 304
14,5

1 499 035
18,2

1 639 924
21,0

1 865 250
29,1

2 031 528
30,8

1 806 044
18,8

1 846 137
10,5

2 110 395
14,9

Łódź

2 743 034
15,2

3 045 372
12,5

3 322 648
15,3

3 807 250
19,3

3 837 983
24,4

3 997 452
26,8

3 840 394
14,3

3 941 746
10,2

781 890
25,9

825 080
25,9

808 754
16,9

858 471
17,3

928 046
19,2

1 346 723
39,5

918 946
5,6

1 075 181
12,8

Kielce

Olsztyn
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Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki ogółem oraz udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem

Opole

568 840
22,9

578 653
18,6

570 581
12,7

644 692
18,3

630 131
12,4

640 243
10,3

726 724
11,9

855 773
12,4

Poznań

2 946 734
29,6

3 062 132
30,1

2 854 406
20,8

2 693 726
18,1

2 578 686
11,8

3 106 226
24,1

3 221 868
17,5

3 348 446
12,3

Rzeszów

771 316
24,3

803 329
21,3

919 543
24,0

973 506
25,0

1 051 943
27,3

1 155 595
31,8

998 483
11,4

1 198 396
19,1

Szczecin

1 490 636
22,1

1 616 472
24,9

1 811 401
24,0

1 776 849
16,9

1 920 434
20,0

2 22 948
29,3

2 017 070
11,2

2 229 976
13,6

828 529
26,7

993 960
35,5

1 113 533
37,4

1 119 812
36,0

1 126 983
32,2

1 056 341
25,7

1 003 321
9,7

1 105 804
13,6

Toruń
Warszawa

12 100 710 12 268 789 12 612 689 12 147 976 13 452 190 12 894 306 13 789 827 15 271 678
21,4
17,1
16,8
15,0
17,5
10,2
9,0
12,0

Wrocław

3 284 126
24,2

3 633 853
20,3

3 692 968
21,5

3 476 389
15,0

3 731 334
15,6

3 887 757
18,4

3 953 578
13,3

4 125 221
11,7

Zielona
Góra*

534 383
24,2

460 661
10,0

513 175
11,9

512 962
12,6

556 077
16,7

622 624
8,2

691 910
10,3

820 912
16,8

* Od 1 stycznia 2015 r. nastąpiło połączenie miasta z gminą wiejską
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Wielkość budżetu miasta kształtuje się w zależności od liczby jego mieszkańców.
Największym budżetem dysponuje zatem stolica kraju, przy czym znacząca (ok. ⅓)
jego część związana jest z realizacją funkcji państwowych i metropolitalnych. Dużym
budżetem gospodaruje Kraków, a następnie Wrocław, Łódź i Poznań. Relatywnie duży
budżet mają Gdańsk i Szczecin. Najmniejsze budżety posiadają miasta z najniższą liczbą
mieszkańców (Gorzów Wlkp., Zielona Góra i Opole). Wielkość budżetu można przyjąć
z uproszczeniem za faktyczny koszt funkcjonowania i rozwoju miasta w procesie realizacji zadań własnych. Zwraca uwagę zjawisko, że podobne ludnościowo miasta zarządzają
różnymi budżetami (w sensie wielkości). Można to tłumaczyć różną polityką władz lokalnych, kładących nacisk na tworzenie warunków wzrostu gospodarczego w mieście.
Wielkość i dynamika budżetu jest obojętna dla udziału wydatków inwestycyjnych. Jedynie w Rzeszowie (największa dynamika) władze miasta podjęły ambitny zamysł i wysiłek
inwestycyjny. Standardową miarą oceny przedsięwzięć rozwojowych jest udział wydatków inwestycyjnych w budżecie. Informacje w tab. 1 pokazują silne zróżnicowanie tego
wskaźnika, który w skrajnych wartościach wyniósł 4,3 (Gorzów Wlkp.) i 39,5% (Olsztyn).
Granica obciążenia wydatków inwestycjami wynosi ok. 40% (analogia do podziału PKB),
gdyż większe obciążenie wymaga wielkich wyrzeczeń społecznych i zagraża wprost realizacji zadań bieżących. Liderami w forsownym inwestowaniu nie są wcale miasta największe, ale Toruń, Gdańsk oraz Rzeszów i Białystok. W czasie 2 kadencji (8 lat), w sześciu latach,
udział inwestycji przekraczał 20%. Udziały zbliżone do 40% zanotowały miasta: Gdańsk
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(38,2%), Toruń (37,4%) oraz Olsztyn (39,5%)3. Niską skłonność do inwestowania wykazały:
Bydgoszcz i najmniejsze miasta (tj. Opole, Gorzów Wlkp., Zielona Góra) oraz Kraków (co
może dziwić). Była stolica kraju dysponuje jednak dużym budżetem, z którego nawet 10%
daje wydatek ok. 0,5 mld zł przeznaczonych na inwestycje.
Cechą samorządu terytorialnego jest świadczenie zadań o charakterze użyteczności
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych4 . Transport i łączność
jest jedną z najważniejszych kategorii wydatków sektora samorządowego w Polsce
(tab. 2). Łączne wydatki na ten cel we wszystkich budżetach gminnych osiągają najwyższe wartości, zaraz po wydatkach na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną.
Wydatki inwestycyjne, głównie na budowę, modernizację, przebudowę dróg zajmują
w wydatkach inwestycyjnych budżetu istotne miejsce. Tym samym transport i łączność
jest najpoważniejszą kategorią wydatków ogółem, jak i wydatków inwestycyjnych w samorządzie lokalnym. Przyjęta miara w relacji do wydatków inwestycyjnych budżetu
pokazuje, w jakim stopniu transport i łączność jest uznany za priorytet w lokalnej polityce rozwoju oraz ukazuje faktyczne zaangażowanie inwestycyjne miast. Wydatki na
cele inwestycyjne są na ogół większe w dużych miastach, lecz mniejsze miasta ponoszą
też odpowiednio wyższy wysiłek inwestycyjny. Przykładem jest Rzeszów i Toruń, gdzie
wydatki na infrastrukturę drogową kształtują się wyżej, niż w wielu większych miastach
(np. Katowice, Bydgoszcz). Analiza środków na transport i łączność w kolejnych latach
pozwala dostrzec różne polityki rozwoju, prowadzone pod wpływem różnych strategii.
Bez wątpienia, ich formy nawiązują do dokonań poprzednich władz miejskich. W świetle
danych zarysowało się kilka typowych strategii inwestycyjnych:
·· strategia forsownego wysiłku, polegająca na dominacji w strategii inwestycyjnej
wydatków na transport (ponad 50%) przez kilka lat, a następnie dwu lub trzyletniego
„wyciszenia” inwestycyjnego (Bydgoszcz, Kielce, Warszawa, Toruń, Wrocław),
·· strategia ekspansji – utrzymanie prawie przez cały czas wysokiego udziału wydatków na transport i łączność (Olsztyn, Białystok, Gdańsk, Lublin),
·· strategia umiarkowanego wysiłku inwestycyjnego (Kraków, Opole, Zielona Góra),
·· strategia zmienności inwestowania – forsowne zaangażowanie i raptowny spadek
(Łódź, Wrocław).

Wydaje się, że w ocenie skuteczności władz miejskich, obok obszaru działalności bieżącej, wymagającej bardziej administrowania, istotnym kryterium powinna być aktywność inwestycyjna (struktura inwestycji oraz
wynikające z niej preferencje rozwojowe).
4
Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.].
3
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Tabela 2. Wydatki inwestycyjne w budżetach na transport i łączność (w tys. zł i w %)
2010
Miasta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki inwestycyjne na transport i łączność oraz ich udział w wydatkach inwestycyjnych budżetu
ogółem

Białystok

312 065
68,1

254 182
58,6

231 645
58,3

199 476
64,4

171 779
57,2

59 845
33,2

37 179
24,8

272 550
64,5

Bydgoszcz

87 171
51,4

160 366
64,1

168 363
65,3

92 183
43,7

108 553
49,9

137 951
58,3

72 538
4,2

99 326
45,1

Gdańsk

247 109
46,6

573 729
66,6

817 520
72,0

544 317
73,3

421 612
59,5

311 259
57,8

209 752
51,4

123 925
35,5

Gorzów
Wlkp.

26 545
20,0

18 657
21,7

13 211
66,6

12 551
63,4

9 500
34,7

12 404
35,4

20 421
25,3

26 971
37,9

Katowice

86 771
27,3

82 864
32,5

158 111
42,2

119 827
28,0

136 697
24,6

121 917
44,1

49 259
35,5

42 140
29,0

Kielce

95 580
46,0

162 764
53,6

174 040
72,5

118 536
60,3

128 337
62,3

126 364
44,0

34 718
28,2

105 902
59,1

Kraków

134 367
24,0

167 783
34,8

169 578
38,5

121 795
39,4

268 896
40,2

260 117
44,9

155 480
28,9

144 284
24,9

Lublin

87 464
43,8

193 891
71,2

196 767
57,1

339 463
62,6

420 789
67,2

224 949
66,2

111 652
57,6

195 237
62,2

Łódź

42 263
10,1

135 484
35,7

215 071
42,3

464 510
63,2

675 321
72,1

806 926
75,3

263 476
48,0

120 837
30,1

Olsztyn

78 895
39,0

101 275
47,4

59 758
43,8

57 224
38,4

118 645
66,5

410 384
77,2

31 851
61,6

114 807
83,3

Opole

54 962
42,3

39 697
36,8

17 451
24,0

35 017
29,7

31 626
40,6

10 829
16,4

27 018
31,3

48 422
45,7

Poznań

278 594
31,9

585 866
63,5

422 650
72,3

335 222
68,6

179 213
58,7

311 312
41,6

348 265
61,8

179 762
43,8

Rzeszów

58 826
31,4

90 708
52,9

126 003
57,1

175 000
71,8

212 022
73,9

272 085
74,1

61 445
53,9

136 167
59,4

Szczecin

71 807
21,8

189 164
47,0

208 374
47,8

69 411
23,2

125 511
32,7

469 899
72,1

77 063
34,2

113472
37,5

Toruń

87 166
39,4

209 016
59,2

280 520
67,4

255 640
63,4

255 906
70,6

200 463
73,9

39 050
39,9

76 210
50,5

Warszawa

1 353 100
52,4

1 442 066
68,9

1 624 141
76,5

1 338 671
73,5

1 730 859
73,6

588 957
44,7

523 324
42,3

982 422
53,4

Wrocław

310 218
39,0

490 196
66,6

449 208
56,5

185 181
35,6

200 859
34,4

285 128
39,9

174 196
33,2

179 299
37,1

Zielona Góra

40 201
31,1

22 388
48,7

18 506
30,2

29 647
45,9

46 909
50,5

7 546
14,8

35 768
50,1

70 316
51,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

W wydatkach na transport i łączność dominuje infrastruktura drogowa. W tej kategorii zaznacza się duża koncentracja wydatków, gdyż 10 miast odpowiada za ponad
50% wszystkich wydatków inwestycyjnych w budżetach. Należy też wskazać na utrzymujący się „trend” w realizacji inwestycji miejskich. Po okresie wzmożonej aktywności
inwestycyjnej, następuje jej „wyhamowanie” (spadek udziału wydatków inwestycyjnych
w budżecie). Analiza informacji o nakładach finansowych poniesionych na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska (tab. 3) pozwala sformułować następujące wnioski:
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·· wydatki inwestycyjne w tym dziale klasyfikacji budżetowej kształtują się na dużo
niższym poziomie od wydatków na transport i łączność. Nie zaobserwowano zdecydowanej tendencji, a wydatki zmieniają się skokowo. Mniejsze środki na gospodarkę
komunalną wynikają z pewnego zaspokojenia potrzeb we wcześniejszych latach,
·· w latach 90. inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną były priorytetem prawie w każdej gminie. Informacje w tab. 4 wskazują, że znaczny rozwój sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wystąpił w 8 miastach, tj. w: Katowicach, Krakowie,
Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i w Zielonej Górze. W tym ostatnim, wzrost długości wymienionych sieci podyktowany był połączeniem dwóch samorządów.
Tabela 3. Wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
(w tys. zł i w %)
2010
Miasta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz ich udział w wydatkach
inwestycyjnych budżetu ogółem

Białystok

2 304
0,5

6 572
1,5

13 181
3,3

3 803
1,2

7 796
2,6

16 527
9,2

11 486
7,7

8 079
1,9

Bydgoszcz

6 467
3,8

10 426
4,2

11 960
4,6

20 706
9,8

11 454
5,3

32 203
13,6

13 289
7,6

25 593
11,6

Gdańsk

20 086
3,8

14 104
1,6

9 545
0,8

12 807
1,7

11 868
1,7

20 854
3,9

22 203
5,4

36 121
10,4

Gorzów
Wlkp.

12 053
9,1

3 226
3,8

2 087
10,5

862
4,3

5 443
19,9

1 067
3,0

20 835
25,8

9 555
13,4

Katowice

34 074
10,7

26 138
10,2

17 357
4,6

12 458
0,3

13 787
2,5

8 848
3,2

15 845
11,4

18 210
12,5

Kielce

16 751
8,1

16 508
5,4

8 327
3,5

9 794
5,0

14 334
7,0

9 068
3,2

16 482
13,4

7 207
4,0

Kraków

85 256
15,2

16 208
0,3

15 891
3,6

30 679
7,6

63 553
9,5

97 766
1,7

150 976
28,1

135 940
23,4

Lublin

30 035
15,0

63 121
4,3

41 002
11,9

39 825
7,3

12 843
2,1

8 704
2,6

9 886
5,1

19 779
6,3

Łódź

161 954
38,9

51 072
13,5

46 483
9,1

70 167
9,5

14 539
1,6

19 623
1,8

16 106
2,9

21 594
5,4

Olsztyn

61 589
30,5

13 275
6,2

11 576
8,5

41 894
28,1

17 774
10,0

28 120
5,3

6 638
12,8

9 895
7,2

Opole

14 434
11,1

6 841
6,3

11 638
16,0

7 237
6,1

7 432
9,5

7 530
11,4

15 327
17,7

10 572
10,0

Poznań

32 269
3,7

23 954
2,6

40 470
6,9

21 973
4,5

15 587
5,1

322 892
43,1

53 891
9,6

52 325
12,8

Rzeszów

25 485
13,6

21 091
12,3

14 503
6,6

24 205
9,9

16 252
5,7

18 182
5,0

8 486
7,4

23 299
10,2

Szczecin

36 618
11,1

27 481
6,8

47 104
10,8

26 123
8,7

36 039
9,4

31 233
4,8

28 488
12,6

49 093
16,2

Toruń

8 499
3,8

11 359
3,2

30 066
7,2

25 891
6,4

14 926
4,1

8 192
3,0

9 337
1,0

11 201
7,4
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2010
Miasta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz ich udział w wydatkach
inwestycyjnych budżetu ogółem

Warszawa

76 176
2,9

28 973
1,4

54 955
2,6

43 900
2,4

61 006
2,6

46 972
3,6

52 493
4,2

79 940
4,3

Wrocław

133 512
16,8

34 533
4,7

16 099
2,0

30 806
5,9

46 085
7,9

62 628
8,8

73 608
14,0

35 867
7,4

Zielona Góra

10 572
8,2

8 850
19,2

17 895
29,2

2 448
3,8

5 949
6,4

17 302
34,0

7 302
10,3

20 702
15,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Wydatki części miast związane są z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Wydatkowanie środków w tym dziale nie zawsze oznacza poniesienie kosztów związanych z modernizacją, rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Mogą (i są) też
dokonywane na np. budowę spalarni odpadów, kompostowni itp. Osłabienie dynamiki inwestycyjnej w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w badanych miastach
nie oznacza, że sytuacja jest dobra (pełne zaspokojenie potrzeb). W niektórych miastach
zaznacza się nadal dotkliwa i wstydliwa luka infrastrukturalna w rozwoju cywilizacyjnym5.
Tabela 4. Wodociągi i kanalizacja w latach 2010–2017 (w km)
Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Długość czynnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Białystok

468,1
353,8

475,6
384,2

513,0
417,6

527,4
427,4

527,4
440,8

540,7
458,0

547,9
466,4

556,5
474,2

Bydgoszcz

590,4
613,2

607,1
664,6

608,4
668,4

614,1
687,5

622,3
695,2

622,3
701,1

626,2
702,0

628,9
704,0

1 026,0
871,4

1 028,8
871,4

1 045,6
890,9

1 069,3
973,4

1 088,7
988,5

1 102,0
996,4

1 120,2
1 013,2

1 123,4
1 028,9

Gorzów Wlkp.

331,5
212,8

334,7
214,4

337,8
214,4

342,4
216,0

346,2
226,8

372,1
291,3

322,8
319,3

338,6
319,7

Katowice

666,0
478,9

669,7
478,9

676,0
485,8

679,7
513,8

683,1
589,5

683,6
602,1

697,6
618,0

704,6
628,1

Kielce

313,3
309,4

320,0
318,5

330,8
337,3

333,6
340,5

339,1
350,5

339,8
381,7

346,1
387,6

333,5
387,6

Kraków

1 268,2
1 258,1

1 300,8
1 296,9

1 319,6
1 326,0

1 345,7
1 360,0

1 371,6
1 386,5

1 400,5
1 414,4

1 424,6
1 447,8

1 450,9
1 476,3

Lublin

582,0
563,1

582,0
572,4

594,4
572,4

604,9
588,5

611,6
622,9

626,5
652,6

635,3
660,5

652,8
670,5

Łódź

1 270,0
1 021,3

1 288,8
1 103,3

1 309,8
1 115,1

1 311,7
1 115,9

1 315,4
1 120,0

1 326,4
1 123,5

1 340,6
1 128,2

1 347,2
1 143,3

Olsztyn

246,6
267,4

259,5
296,2

260,8
296,9

261,4
297,8

263,5
298,3

263,5
299,1

264,6
302,9

280,9
343,8

Opole

286,7
279,3

286,7
279,8

286,7
284,6

294,2
293,8

298,2
295,3

298,3
311,2

341,8
374,2

482,1
470,7

Gdańsk

5
Chodzi o dostawę wody beczkowozami w rejony miasta, które nie mają sieci wodociągowej, a posiadane
przez mieszkańców prywatne studnie nie zaspokajają potrzeb (m.in. Łódź, Kraków, Wrocław).
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Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Długość czynnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Poznań

910,5
758,2

906,1
766,7

906,1
771,8

906,1
780,3

1 156,6
925,7

1 172,3
951,9

1 185,7
977,3

1 197,0
986,7

Rzeszów

497,0
533,6

511,8
542,6

528,3
542,6

532,6
584,7

536,9
651,5

546,0
681,1

593,4
714,3

618,2
734,9

Szczecin

719,6
608,7

745,9
609,6

754,1
577,5

762,4
584,7

778,8
602,8

778,8
640,4

778,8
639,8

782,9
619,3

Toruń

309,2
444,0

345,2
458,1

352,0
466,9

355,6
472,2

361,5
480,8

361,5
486,6

369,6
496,3

376,8
501,3

Warszawa

2 097,1
1 936,0

2 121,8
1 957,2

2 123,9
1 969,5

2 152,1
2 018,3

2 186,9
2 049,9

2 335,3
2 096,7

2 397,0
2 146,2

2 455,2
2 444,5

Wrocław

1 263,7
852,5

1 275,4
865,7

1 295,7
882,8

1 316,9
902,1

1 328,1
912,3

1 337,0
925,6

1 359,0
955,0

1 393,2
1 011,7

219,2
242,2

226,1
250,9

228,8
260,2

230,7
260,2

231,8
262,1

423,8
375,1

425,3
376,7

425,3
379,2

Zielona Góra

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Standardową miarą rozwoju przedsiębiorczości lokalnej są wskaźniki obrazujące liczbę
podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W badaniu wykorzystano prostą miarę
rotacji podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. Saldo podmiotów jest czytelną
i obiektywną informacją o faktycznej dynamice przedsiębiorczości lokalnej. Im wyższe saldo, tym większa baza ekonomiczna i podatkowa w mieście, wpływająca na wzrost gospodarczy. Wnioski z analizy danych są w części zaskakujące. W większości miast nie zaznaczył
się wyraźny kierunek zmian. Wystąpiło osłabienie przyrostu nowych podmiotów (w niektórych nawet o połowę). Poza Warszawą, prym wiodą największe miasta (z wyjątkiem
Łodzi), tj.: Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Łódź plasuje się na zbliżonym poziomie do
Lublina, Rzeszowa, Szczecina, Katowic i Białegostoku. Do zdecydowanych outsiderów w tej
dziedzinie należą Opole i Kielce. W pozostałych miastach przyrost plasował się w granicach
ok. 200 podmiotów. Mniej więcej stałą dynamikę wzrostu utrzymują Warszawa i Rzeszów.
Tabela 5. Podmioty gospodarcze w miastach wojewódzkich w rejestrze REGON
Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz saldo

Białystok

3 595
2 231
1 364

3 263
3 045
218

3 389
2 193
1 196

3 118
2 364
754

3 127
2 315
812

3 097
2 369
728

2 963
2 416
547

2 984
2 309
675

Bydgoszcz

3 896
2 722
1 174

3 655
4 253
-598

3 849
3 105
744

3 707
3 482
225

3 428
3 997
-569

3 722
3 407
315

3 329
3 072
257

3 275
3 006
269

Gdańsk

6 347
3 250
3 097

5 747
5 385
362

5 862
3 482
2 380

6 103
3 925
2 178

6 195
4 895
1 300

6 661
4 451
2 210

6 636
4 647
1 989

7 014
4 953
2 061

Gorzów Wlkp.

1 775
1 124
651

1 464
1 843
-379

1 377
1 105
272

1 393
1 253
140

1 316
1 465
-149

1 401
1 336
65

1 338
1 316
22

1 400
1 220
180
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Miasta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz saldo

Katowice

3 942
1 958
1 984

3 251
3 492
-241

3 670
2 149
1 521

3 555
2 456
1 099

3 356
2 849
507

3 596
2 603
993

3 545
2 725
820

3 501
2 720
781

Kielce

2 401
1 723
678

2 188
2 509
-321

2 150
1 572
578

2 195
1 806
389

1 933
1 985
-52

2 234
2 007
227

2 092
1 979
113

2 040
1 997
43

Kraków

11 888
6 028
5 860

10 009
9 300
709

11 162
5 907
5 255

10 772
7 163
3 609

10 317
8 077
2 240

11 692
7 878
3 814

11 755
7 519
4 236

11 898
7 507
4 391

Lublin

4 398
2 440
1 950

3 790
4 023
-233

4 032
2 715
1 317

4 167
2 976
1 191

3 616
3 373
243

3 812
3 222
590

3 886
3 253
633

3 957
2 938
1 019

Łódź

9 057
5 461
3 596

7 733
8 493
-760

8 393
5 498
2 895

8 169
6 470
1 699

8 113
7 134
979

7 692
6 717
975

7 651
6 862
789

7 564
6 567
997

Olsztyn

2 214
1 349
865

1 887
2028
-141

1 877
1 290
587

2 152
1 524
628

1 837
1 703
134

1 887
1 573
314

1 800
1 661
139

1 855
1 669
186

Opole

1 601
929
672

1 282
1 522
-240

1 267
1 017
250

1 438
1 137
301

1 316
1 164
152

1 328
1 124
204

1 314
1 212
102

1 319
1 291
28

Poznań

8 662
4 754
3 908

8 780
6 782
1 998

9 008
5 347
3 661

9 066
5 861
3 205

9 071
6 393
2 678

9 407
6 927
2 480

8 826
6 499
2 327

8 570
5 999
2 571

Rzeszów

2 077
1 119
958

1 932
1 677
255

2 032
1 178
854

2 641
1 378
1 263

2 672
1 548
1 124

2 279
1 488
791

2 306
1 487
819

2 561
1 575
986

Szczecin

5 966
4 375
1 591

5 519
5 891
-372

5 474
4 285
1 189

5 730
4 404
1 326

5 685
5 589
96

5 622
4 797
825

5 582
4 650
932

5 697
4 599
1 098

Toruń

2 520
1 520
1 000

2 418
2 101
317

2 480
1 633
847

2 570
1 809
761

2 395
1 958
437

2 330
2 013
317

2 243
1 973
270

2 203
1 995
208

Warszawa

29 643
13 346
16 297

26 795
30 107
-3 312

29 218
15 423
12 795

32 613
16 815
15 798

31 959
20 765
11 194

36 380
19 329
17 051

37 762
20 753
17 009

35 567
20 851
14 716

Wrocław

9 075
5 042
4 033

9 092
9 112
-20

9 259
5 281
3 978

9 518
5 980
3 538

9 394
7 243
2 151

9 922
6 867
3 055

10 270
6 955
3 315

10 436
6 479
3 957

Zielona Góra

1 682
995
687

1 483
1 453
30

2 243
934
1 309

1 601
1 056
545

1 564
1 328
236

1 950
1 413
537

1 745
1 543
202

1 720
1 470
250

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Kolejnym narzędziem oceny rozwoju przedsiębiorczości lokalnej jest relacja bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym. Do 2013 r. w większości miast wystąpił
wzrost miary, największy w Łodzi (o 2,4%) i w Katowicach (o 2,1%). Najwyższe udziały
posiadały miasta: Łódź (9,6), Kielce (9,7), Białystok (9,0) i Lublin (8,0). Najlepsza sytuacja
występowała w Poznaniu (3,9), we Wrocławiu (4,6) oraz w Gdańsku (4,8). Od 2014 r. we
wszystkich miastach tendencją jest zmniejszenie udziału bezrobotnych. Liderem okazał
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się znów Poznań (tylko 1,6%). Połowa miast (Gorzów Wlkp., Wrocław, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Zielona Góra, Katowice i Kraków) legitymuje się wskaźnikiem w przedziale
2,0–2,8. Kolejną grupę tworzą miasta: Bydgoszcz (3,1) oraz Olsztyn, Opole, Toruń (po 3,9).
Najwyższy wskaźnik cechuje ostatnią grupę, którą otwiera Białystok (4,8), a następnie
Kielce (5,4), Lublin i Łódź (5,5) oraz Rzeszów (5,8).
Tabela 6. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym (w %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Białystok

Miasta

7,8

8,0

8,5

9,0

7,8

7,0

6,1

2017
4,8

Bydgoszcz

5,6

5,5

6,1

6,3

5,5

4,0

3,8

3,1

Gdańsk

3,7

3,8

4,5

4,8

4,2

3,1

2,9

2,5

Gorzów Wlkp.

5,5

6,5

6,5

6,2

4,3

3,8

3,0

2,0

Katowice

3,8

4,4

5,5

5,9

5,2

4,4

3,3

2,7

Kielce

8,7

8,3

9,1

9,7

8,5

7,7

7,0

5,4

Kraków

3,8

3,9

4,9

5,1

4,6

4,2

3,5

2,8

Lublin

7,0

7,1

7,7

8,0

6,9

6,6

6,2

5,5

Łódź

7,2

8,1

9,1

9,6

8,5

7,7

6,6

5,5

Olsztyn

5,0

5,3

6,3

6,4

5,3

4,7

4,2

3,9

Opole

5,5

5,4

6,3

6,3

5,6

5,1

4,9

3,9

Poznań

3,1

3,2

3,9

3,9

3,0

2,4

2,0

1,6

Rzeszów

6,9

7,1

7,6

7,9

7,3

7,2

6,7

5,8

Szczecin

6,1

6,4

7,3

7,1

6,4

4,6

3,3

2,3

Toruń

5,5

5,5

6,6

7,2

5,8

4,9

4,5

3,9

Warszawa

3,6

3,9

4,6

5,2

4,6

3,8

3,2

2,5

Wrocław

4,2

3,9

4,7

4,6

3,6

3,0

2,6

2,1

Zielona Góra

5,8

6,3

6,3

6,1

5,8

4,7

3,5

2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Malejące bezrobocie należy tłumaczyć poprawą warunków koniunktury gospodarczej w skali globalnej i krajowej. Istotny wpływ wywiera także położenie miast oraz polityka władz samorządowych, stymulująca rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Zakończenie
Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie konkluzji dotyczących weryfikacji założenia o wpływie budżetu na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Konkluzje są
przedstawione w formie wnioskowej z krótkim komentarzem.
1. Budżet miasta stanowi najważniejszą kategorię ekonomiczną, determinującą
funkcjonowanie samorządu i realizację zadań publicznych. Organy miasta występują w podwójnej roli – zapewniają podaż usług komunalnych oraz stają się kreatorem
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rozwoju, mimo że nie należy to do zadań własnych gminy. Pierwsza rola dominuje
w działalności eksploatacyjnej miasta, druga zaś jest istotna w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Inne badania empiryczne również potwierdzają duże znaczenie
inwestycji w infrastrukturę techniczną [Flieger 2009, s. 166]. Realizacja tych inwestycji rozwija układy konkurencyjne i lokalny rynek.
2. Decyzje o proporcji wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie są kluczowe
dla procesów rozwojowych miasta. Określają bowiem potencjał gospodarczy miasta
oraz tworzą warunki dla sprawnego świadczenia usług komunalnych coraz wyższej
jakości. Decyzje te są pierwotne wobec kolejnych, dotyczących struktury wydatków na
działalność operacyjną, związaną z wykonywaniem zadań własnych oraz struktury wydatków na inwestycje. Ta ostatnia identyfikuje preferencje i priorytety polityki rozwoju
miast. Źle ustalona lista priorytetów będzie prowadzić do marnotrawstwa środków
finansowych, zwłaszcza jeśli formułowana będzie nadmierna liczba tych priorytetów.
3. Analiza wydatków budżetowych wskazuje na cykliczność działalności inwestycyjnej. Znamienną cechą jest podjęcie dużego wysiłku inwestycyjnego, utrzymaniu go
nawet przez kilka lat, a następnie wydatne osłabienie zaangażowania w rozwój, w celu
zachowania równowagi finansowej („odpoczynku inwestycyjnego”). Po 2–3 latach
władze znów decydują się na silny wzrost udziału inwestycji w budżecie. Taki typ działania występuje w większości badanych miast. Są też miasta o umiarkowanym i niewielkim zaangażowaniu w całym okresie. W niektórych, można to wyjaśnić zaspokojeniem „palących” potrzeb infrastrukturalnych w poprzednich kadencjach (np. Kraków).
Liderami w ekspansji inwestycyjnej są cztery miasta (wcale nie największe), tj. Toruń,
Gdańsk oraz Rzeszów i Białystok. W grupie forsownych inwestycji znalazły się Kielce
i Katowice. Zaskakuje Łódź, która tylko dwukrotnie poniosła duże nakłady finansowe
z budżetu na inwestycje drogowe (okupione wielkim kosztem społecznym), nie rozwiązując problemu „udrożnienia” ruchu w ważnym segmencie komunikacyjnym.
4. Wsparcie przedsiębiorczości przez władze lokalne nie jest łatwe, a na osiągnięcie
pozytywnych rezultatów trzeba poczekać, bowiem proces ten nie jest automatyczny. Inwestowanie w infrastrukturę wywołuje odłożone w czasie zjawisko efektów
zewnętrznych, które przenikają do określonych grup biznesu. Stąd też można pokusić się jedynie o pewne wskazania na niektóre miasta (Poznań, Warszawa, Gdańsk,
Katowice, Wrocław, Kraków, Rzeszów), w których zarysowała się dodatnia zależność
między inwestycjami a lokalną przedsiębiorczością.
5. Zebrany materiał liczbowy dowodzi, że lokalny rozwój społeczno-gospodarczy
występuje nierównomiernie, czego skutkiem jest zróżnicowanie poziomu rozwoju poszczególnych miast. Obok miast, które rozwijają się, są też słabo wykorzystujące lokalne
zasoby gospodarcze. U podstaw tych różnic leży niski poziom zaangażowania władz
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i tym samym wadliwe i dysfunkcjonalne zarządzanie (ustalanie priorytetów nieadekwatnych do potrzeb, nieumiejętność współpracy między samorządami i podmiotami
gospodarczymi).
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Ocena wsparcia instytucji otoczenia biznesu w rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie regionu
tarnobrzeskiego – wyniki badań ankietowych
Evaluation of Support for the Institutions of Business Environment
in the Development of Local Entrepreneurship on the Example
of the Tarnobrzeg Region – Results of Surveys
Abstract: In the era of knowledge-based economy, what is necessary is the cooperation of
the small and medium enterprise sector with companies from the so-called business environment offering training, advisory, legal and information assistance, or support at the stage of
implementing modern and innovative solutions. There is no doubt that the SME sector plays
an important role in the economy, affects economic growth, the amount of unemployment,
or stimulates the development of the economy, therefore supporting entrepreneurship development and creating new jobs is a phenomenon characteristic of the modern economy.
Any actions taken to stimulate the growth of the SME sector entities and aid aimed at creating
favorable conditions for their creation and development are increasingly mentioned as the
main areas of economic policy whose implementation may affect the financial and economic
situation of entire regions. The objective of the Business Environment Institution is to provide
professional assistance to young, developing entrepreneurs in various aspects of their functioning, and the effect of these activities is primarily to promote and develop local entrepreneurship. Institutions within the region have a fundamental impact on its development, and
thus on shaping the regional business environment. These institutions also have an impact on
the investment attractiveness of the region or on the level of its competitiveness.
Key words: support, business environment institutions, entrepreneurship
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Wstęp
Rozwój przedsiębiorstw jest zdeterminowany przez wiele czynników wewnętrznych
związanych z samym przedsiębiorcą i jego zasobami oraz otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje. Jednymi z ważniejszych elementów otoczenia są instytucje otoczenia
biznesu, które służą pomocą w przejściu przez najtrudniejszy okres funkcjonowania
przedsiębiorstwa, na etapie jego uruchamiania, czy rozwijania, często przejmując także część ryzyka rozwoju. Podejmowane przez nie działania zależą od celów lokalnej i
regionalnej strategii rozwoju, uwarunkowań społeczno-gospodarczych, przyjętej misji,
sprawności działania, przygotowania merytorycznego pracowników, czy też tego, jak są
odbierane przez lokalnych przedsiębiorców.
Celem artykułu jest określenie roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu tarnobrzeskiego. Analiza została dokonana na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza-ankiety
zawierającego pytania otwarte i zamknięte, mające na celu ukazanie, jak instytucje te są
przez lokalnych przedsiębiorców odbierane, oraz rozmowy przeprowadzonej na zakończenie badania ankietowego w celu uszczegółowienia uzyskanych informacji w badanym zakresie. Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r. na
100-osobowej grupie przedsiębiorców.

Pojęcie i charakterystyka instytucji otoczenia biznesu
W świetle literatury przedmiotu pojęcie „otoczenie biznesu” obejmuje trzy główne składniki: wyposażenie instytucjonalne, otoczenie innowacyjne i klimat społeczny. Jest ono
przez wielu badaczy utożsamiane z wyposażeniem instytucjonalnym, jest też rozpatrywane jako zbiór instytucji wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, które tworzą rodzaj sieci
instytucjonalnej [Oleksiuk 2009, s. 52]. W pierwszym znaczeniu do wyposażenia instytucjonalnego zalicza się: organizacje gospodarcze, agencje oraz stowarzyszenia wspierające rozwój lokalny i regionalny oraz komercyjne firmy świadczące usługi dla biznesu.
W drugim znaczeniu wyposażenie instytucjonalne jest kategorią układu instytucjonalnego. Według niektórych badaczy układ ten obejmuje zespół instytucji i organizacji,
których zadaniem jest inicjowanie i sterowanie rozwojem regionu [Hausner, Kudłacz,
Szlachta 1997, s. 8]. Tworzą go: agencje, fundacje i stowarzyszenia rozwoju regionalnego,
organizacje samorządu terytorialnego, organy terenowej administracji publicznej, inne
instytucje, np. szkoły wyższe, stowarzyszenia twórcze, organizacje społeczne.
W literaturze przedmiotu oraz w praktyce życia gospodarczego funkcjonuje wiele definicji instytucji otoczenia biznesu. Równie wielu używa się nazw na ich określenie, np. takich
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jak: instytucje wpierające, instytucje zaplecza biznesowego, instytucje wspomagające biznes
czy instytucje okołobiznesowe. Jeden z najobszerniejszych katalogów instytucji otoczenia
biznesu (IOB) opracowali eksperci firmy CASE-Doradcy Sp. z o.o., którzy w raporcie opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wymieniają aż 11 podstawowych
kategorii instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w Polsce [Dorożyński, Urbaniak 2012,
ss. 202–203]. Pojęcie IOB pojawia się również w licznych opracowaniach związanych z realizacją polityki regionalnej w Polsce. I tak na przykład, w Regionalnym Programie Operacyjnym dla
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przyjęto, że IOB to (bez względu na formę
prawną) podmioty działające w województwie podkarpackim, które nie działają dla zysku lub
które przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, takie jak m.in.: agencje rozwoju regionalnego
i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby
przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości,
inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe [http://www.
mielec.pl/data/documents/str_rpo_podkarpackie_szczegolowy.pdf, dostęp: 15.05.2018].
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta została następująca definicja instytucji
otoczenia biznesu: „[…] są to podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju
usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana dla przedsiębiorstw tworzących się lub istniejących, w celu wspierania ich rozwoju”
[Dorożyński, Urbaniak 2012, s. 203].
Podsumowując, można powiedzieć, że pojęcie „instytucje otoczenia biznesu” jest
niezwykle pojemne, w najszerszym podejściu obejmuje niemal wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty, zarówno pod względem liczby instytucji, jak i ich różnorodności. Główne ich typy wskazane zostały w Raporcie eksperckim dla Ministerstwa Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych:
Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014–2020 z 2016 r. i są to:
·· ośrodki przedsiębiorczości, których celem jest promocja i inkubacja przedsiębiorczości, świadczenie usług wsparcia dla małych firm, aktywizacja rozwoju regionów
peryferyjnych;
·· ośrodki innowacji, których celem jest promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
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·· instytucje finansowe, których celem jest ułatwianie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, a także dostarczanie
usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych [Raport ekspercki… 2016].
Wzrost znaczenia IOB związany jest z dwoma kluczowymi trendami w rozwoju gospodarki światowej: globalizacją i regionalizacją [Pietrzak 2004, s. 9]. Procesy te mogą prowadzić
do przejmowania licznych kompetencji w zakresie społeczno-gospodarczym przez instytucje ponadnarodowe, lokalne i regionalne. Ponadto, obserwowane jest także zjawisko polaryzacji pod względem produkcji i liczby zatrudnionych w poszczególnych firmach. Coraz
większe znaczenie mają małe i średnie przedsiębiorstwa, generujące nowe miejsca pracy,
również bardziej uzależnione od środowiska biznesowego i wzajemnych relacji między IOB,
administracją publiczną a innymi przedsiębiorcami. Wzrost znaczenia IOB w gospodarce jest
także związany z rozwojem terytorialnych form organizacji produkcji, co przynosi pozytywne
efekty dla regionu wynikające z geograficznej koncentracji pokrewnych działalności, a czego
przykładem jest koncepcja skupisk przemysłowych czy klastrów [Dorożyński, Urbaniak 2012,
s. 207]. Sprawność instytucji w regionie oraz ich kooperacja z przedsiębiorcami postrzegane są jako jedne z ważniejszych czynników rozwoju regionów, zatem można powiedzieć, że
rozwój IOB leży w interesie regionu i powinien być jednym z elementów polityki regionalnej.
W przeprowadzonym w 2014 r. przez Stowarzyszenie Organizacji Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce badaniu, mającym na celu zbadanie stanu ośrodków i perspektyw ich dalszego rozwoju, zidentyfikowano w Polsce 681 ośrodków, w tym 176 aktywnych
ośrodków w obszarze innowacji i przedsiębiorczości (137 instytucji prowadzących),
łącznie: 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 41 centra transferu technologii, 46
inkubatorów przedsiębiorczości, 23 inkubatory technologiczne, 42 parki technologiczne
[http://2017.konferencja-sooipp.pl/static/presentations/20170522_Konferencja_SOOIPP.pdf,
dostęp: 15.09.2018]. W ramach ośrodków przedsiębiorczości zidentyfikowano: ośrodki
szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra biznesu, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości, a wśród środków innowacji wymienia się: parki (naukowe, naukowo
-technologiczne, przemysłowe, przemysłowo-technologiczne, techno-parki), inkubatory
technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
centra innowacji. Natomiast do pozabankowych instytucji finansowych zalicza się: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału
zalążkowego oraz Sieć Aniołów Biznesu [http://2017.konferencja-sooipp.pl/static/presentations/20170522_Konferencja_SOOIPP.pdf, dostęp: 15.09.2018].
Funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu w regionie tarnobrzeskim jest silnie
uzależnione od ich rozwoju w województwie podkarpackim, bowiem są one często powiązane organizacyjnie i finansowo. W przeprowadzonych w 2010 r. w województwie
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podkarpackim badaniach podnoszono, że do głównych zadań badanych instytucji zaliczano rozwój lokalny i regionalny oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
(prawie 19% wszystkich działań prowadzonych przez IOB), co siódme działanie instytucji
skierowane było na świadczenie pomocy w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych (14%), natomiast nieco mniej (13%) wszystkich usług to promocja regionu i jego
mocnych stron w kraju i za granicą. Niewiele (niecałe 10%) działań wszystkich instytucji
otoczenia biznesu ukierunkowanych było na: aktywizację ludzi bezrobotnych, integrację europejską i współpracę międzynarodową, naukę, badania i rozwój, nowoczesne
technologie i innowacje [Analiza infrastruktury… 2012].
W licznych badaniach podnosi się także, że lokalizacja instytucji otoczenia biznesu
– zawężona do większych miejscowości – wpływa na ograniczenie dostępności tych
usług. W analizowanym regionie oraz w całym województwie podkarpackim obserwujemy nierównomierny przestrzenny rozkład IOB oraz występowanie tzw. białych plam w
określonych rodzajach usług (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Rozmieszczenie instytucji otoczenia biznesu w województwie
podkarpackim (2016 r.)

Źródło: [http://rot.podkarpackie.pl/attachments/article/452/PREZENTACJA%20NA%2014.12.2017%20r.%20(ze%20zgodą).pdf, dostęp: 16.05.2018].
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Ostatnio jesteśmy świadkami profesjonalizacji świadczonych usług przez IOB, a ich
oferta nie odbiega od tej prezentowanej przez instytucje komercyjne. Jednak proces
obserwowanych zmian na rynku usług okołobiznesowych nie powinien być traktowany jako zamknięty, bowiem dynamika zachodzących zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, konieczność stałego dostosowywania się firm do zmian rynkowych, presja
konkurencyjna, czy konieczność podnoszenia jakości usług w odpowiedzi na zmiany
i potrzeby klientów, to tylko niektóre czynniki stymulujące rozwój IOB.

Przedsiębiorczość w regionie tarnobrzeskim – dane
statystyczne
Region tarnobrzeski w porównaniu z innymi częściami województwa charakteryzuje
się odmienną strukturą gospodarowania. Stan i struktura funkcjonujących przedsiębiorstw w regionie tarnobrzeskim – pomimo wyraźnej poprawy – jest nadal niezadowalający, a obserwowane tendencje utrzymują się od kilku lat. Korzystne zmiany
w zakresie liczby funkcjonujących przedsiębiorstw na terenie zarówno całego powiatu,
jak i miasta Tarnobrzeg są mniejsze niż w pozostałych regionach województwa. Analizowany teren z uwagi na starzejące się społeczeństwo, niskie dochody mieszkańców, które w Tarnobrzegu – mieście kształtują się na poziomie 3300,01–3600,00 zł, zaś
w powiecie na poziomie 4200,01–4801,84 zł, czy duży współczynnik migracji jest dla
przedsiębiorców bardzo wymagający [Komunikat o sytuacji… 2018, s. 19]. Trudną sytuację przedsiębiorstw w analizowanym regionie potwierdzają także dane statystyczne
prezentowane w różnych okresach. Według tych najnowszych, w sierpniu 2018 r. na
terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg odnotowano jedne z najniższych w województwie wartości dotyczących liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw [Komunikat o sytuacji… 2018, s. 19]. Łącznie w województwie podkarpackim
zarejestrowano 1358 nowych przedsiębiorstw, natomiast w powiecie tarnobrzeskim
i mieście Tarnobrzeg liczba ta nie przekroczyła odpowiednio: 25 i 30, co nie przekracza
2,2% wszystkich nowo założonych przedsiębiorstw w analizowanym miesiącu w województwie [Komunikat o sytuacji… 2018, s. 11] (zob. rysunek 2).
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Rysunek 2. Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane przedsiębiorstwa wg powiatów
(sierpień 2018 r.)

Źródło: [Komunikat o sytuacji… 2018].

W samym Tarnobrzegu – biegunie wzrostu – w latach 2017–2018, w poszczególnych
miesiącach, odnotowywana jest zazwyczaj większa liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych niż nowo zarejestrowanych, co świadczy o trudnym rynku i problemach, z jakimi
muszą borykać się lokalni przedsiębiorcy (zob. rysunek 3).
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Rysunek 3. Przedsiębiorstwa nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w Tarnobrzegu
w latach 2017–2018

Źródło: [Informacja o sytuacji… 2018].

Analizując zmianę liczby przedsiębiorstw, obserwujemy, że na badanym obszarze
odnotowano największy spadek liczby przedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego. Wśród wszystkich biegunów wzrostu województwa to właśnie w Tarnobrzegu
odnotowano najwyższy spadek liczby przedsiębiorstw. Średnia zmiana liczby przedsiębiorstw dla województwa wyniosła w sierpniu 2018 r. (w porównaniu z rokiem poprzednim) 1,4%, dla Polski 0,7%, dla powiatu tarnobrzeskiego kształtowała się na poziomie
0,1–1%, a dla miasta Tarnobrzeg wyniosła –0,9–0,0% [Komunikat o sytuacji… 2018, s. 16]
(zob. rysunek 4 i rysunek 5). Pokazuje to, że należy zintensyfikować działania mające na
celu rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie na etapie zakładania i rozwijania przedsiębiorstw w regionie.
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Rysunek 4. Zmiana liczby przedsiębiorstw prowadzące (sierpień 2018 r.)

Źródło: [Komunikat o sytuacji… 2018].

Rysunek 5. Osoby fizyczne działalność gospodarczą (sierpień 2018 r.)

Źródło: [Komunikat o sytuacji… 2018].
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Jednocześnie w samym Tarnobrzegu, według danych za sierpień 2018 r., odnotowano najwięcej przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne na 1000 ludności,
natomiast w powiecie – najmniejszą. Wartości te wynosiły odpowiednio: 80,1–95,7 oraz
45,5–50,0 [Komunikat o sytuacji… 2018, s. 17]. Tak duży wskaźnik przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w Tarnobrzegu może świadczyć o dużej liczbie małych,
usługowych przedsiębiorstw, które nie wywierają istotnego wpływu na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz rozwój regionu.
Niestety, sytuacja przedsiębiorstw w analizowanym regionie nie ulega większym
zmianom. Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski od lat odnotowują najniższe współczynniki
funkcjonujących przedsiębiorstw zarówno na 1000 ludności, jak i na 1 km² (zob. rysunek 6 i rysunek 7). Dane te pokazują, że potencjał przedsiębiorczy regionu nie został
wyczerpany oraz to, że nadal istnieją obszary, które aktywni przedsiębiorcy mogą zagospodarować, jednak, aby pobudzić istniejący w lokalnym społeczeństwie potencjał,
konieczne jest wsparcie małych i mikroprzedsiębiorców w regionie na etapie zakładania
i prowadzenia działalności.
Rysunek 6. Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności wg powiatów w 2017 r.
(stan na koniec roku)

Źródło: [Informacja o sytuacji… 2018].
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Rysunek 7. Podmioty gospodarki narodowej na 1 km² w 2017 r. (stan na koniec roku)

Źródło: [Informacja o sytuacji… 2018].

Rola IOB w rozwoju przedsiębiorstw w regionie
tarnobrzeskim – analiza wyników badań ankietowych
Badania ankietowe oraz rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami przeprowadzono w IV
kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r. na 100-osobowej grupie przedsiębiorców. Wśród
ankietowanych 39% to przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, 42% ankietowanych to grupa mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób. Przedsiębiorcy mali
zatrudniający do 50 osób to 15% wszystkich ankietowanych, natomiast niewielka grupa
(4%) była reprezentacją przedsiębiorców średnich zatrudniających powyżej 50, a mniej
niż 250 osób. Wśród ankietowanych 53% to przedsiębiorcy z sektorów: handel i naprawa
pojazdów samochodowych, po 15% z sektorów: rolnictwo i budownictwo, 9% reprezentuje transport i gospodarkę magazynową, 7% zaś – opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, a 1% to przedsiębiorcy z sektora przemysłowego.
Analizując strukturę ankietowanych, należy zaznaczyć, że 70% ma wykształcenie
zawodowe, 19% – średnie oraz 11% – wyższe. Biorąc po uwagę wiek, największą grupą wśród ankietowanych były osoby w wieku 45–55 lat (61%), a 15% to osoby w wieku
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powyżej 56 lat, natomiast ankietowani w wieku do 44 lat to tylko 24%. Pod względem płci
struktura ankietowanych jest stosunkowo jednolita: 53% to mężczyźni, a 47% – kobiety.
W pierwszej części ankiety przedsiębiorcy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi
na pytania o to, jakie instytucje są im znane, czy korzystali z ich usług, a jeśli tak, to na jakim
etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o to, jaka oferta IOB jest im znana. Pytania
te miały za zadanie uzyskanie ogólnej informacji na temat świadomości przedsiębiorców,
jeśli chodzi o instytucje wspierające rozwój biznesu w ich najbliższym otoczeniu.
Wyniki badań ankietowych pokazują, że wiedza lokalnych przedsiębiorców na temat
instytucji wsparcia biznesu jest znacznie ograniczona (zob. rysunek 8). Pytanie o to było
bowiem pytaniem otwartym i ankietowani sami musieli wymienić znane im instytucje,
co oznacza, że musieli mieć chociaż minimalną wiedzę na ten temat. Zaznaczyć należy,
że w wypowiedziach pojawiały się drobne błędny w precyzyjnym nazewnictwie, jednak
nie wpłynęło to na brak możliwości zidentyfikowania instytucji. Wśród ankietowanych
najbardziej rozpoznawalną instytucją były ośrodki doradztwa rolniczego (82% wskazań), powiatowy urząd pracy (62%), punkty konsultacyjno-doradcze (57%), Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego (56%) oraz fundusze pożyczkowe (49%). Najmniej
ankietowanych wskazało fundusze venture capital, ośrodki innowacji oraz lokalne centra
przedsiębiorczości. Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że lokalni przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim te instytucje, które długo funkcjonują i swoją ofertę
kierują głównie do małych, lokalnych firm (zob. rysunek 8).
Rysunek 8. Jakie instytucje otoczenia biznesu Pan/Pani zna?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

Odpowiadając na pytanie o to, czy i w jakim okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa przedsiębiorcy korzystali z usług IOB, wielu badanych wyraziło wahanie. Z zaznaczonych odpowiedzi wynika, że niewielu (tylko 39%) ankietowanych korzystało z usług
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instytucji wsparcia, jednocześnie stosunkowo dużo (aż 19 %) ankietowanych stwierdziło,
że nie jest wstanie powiedzieć, czy do tej pory korzystało z usług takiej instytucji, co
świadczy o bardzo małej wiedzy na temat instytucji otoczenia biznesu i ich oferty (zob.
rysunek 9) .
Rysunek 9. Czy korzystał Pan/Pani z usług IOB?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

W trakcie rozmowy, po naprowadzeniu badanych i scharakteryzowaniu tych instytucji, większość wahających się przedsiębiorców stwierdziła, że korzystała z różnych
form wsparcia, bądź zapoznawała się z taką ofertą, jednak z uwagi na to, że nie spełniali
kryteriów wsparcia, nie mogli z niej skorzytać. Większość osób korzystających z oferty
instytucji wsparcia deklarowała, że takiej pomocy potrzebowała na etapie zakładania
fimy – aż 44% ankietowanych korzystających z ofert IOB (zob. rysunek 10).
Rysunek 10. Na jakim etapie funkcjonowania korzystał Pan/Pani z usług IOB?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

Odpowiadając natomiast na otwarte pytanie dotyczące tego, jakie usługi instytucji
wsparcia są im znane, badani przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wymieniali:
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szkolenia, dotacje, pomoc w wykorzystaniu środków UE, doradztwo (zob. rysunek 11).
W trakcie rozmowy uzupełniali tę informację, podając, że znają je, bowiem to właśnie
one najczęściej są wykorzystywane w środowisku przedsiębiorców, a także przynoszą
wymierne w ich opinii korzyści finansowe. Nie sięgają po bardziej nowoczesne rozwiązania z uwagi na obawy i niepewność, co do tego, jak będzie wyglądała ich sytuacja
w przyszłości (zob. rysunek 11).
Rysunek 11. Jakie usługi instytucji otoczenia biznesu Pan/Pani zna?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, z jakiej formy
wsparcia dotychczas korzystali (zob. rysunek 12). Większość zadeklarowała korzystanie z usług, które wcześniej zaznaczone zostały jako znane (szkolenia, doradztwo), dodatkowo wskazano usługi informatyczne i internetowe. Struktura wykorzystywanych
usług i form wsparcia jest znacznie ograniczona, co wynika przede wszystkim z małej
wiedzy na temat samych instytucji wsparcia i ofert, jakie przez te instytucje są kierowane do sektora przedsiębiorstw, ale także z niskiej świadomości lokalnych przedsiębiorców (zob. rysunek 12).
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Rysunek 12. Z jakich usług IOB dotychczas Pan/Pani korzystał/korzystała?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

W dalszej części ankiety przedsiębiorcy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące oceny ich dotychczasowej współpracy z instytucjami wsparcia, fachowości pracowników tych instytucji, zamierzeń, co do korzystania z ich usług
i wsparcia w przyszłości oraz tego, jakiej pomocy oczekują. Wśród ankietowanych wielu
(aż 65%) stwierdziło, że chętnie skorzysta z oferty wsparcia w przyszłości, jednak pod
warunkiem, że będzie ona dostosowana do ich potrzeb, a kryteria dostępu będą dla
nich osiągalne i nie będą wymagały zbyt wielu zmian w przedsiębiorstwie. Niewielu badanych (tylko 9%) stwierdziło, że nie są zainteresowani taką formą wsparcia, bowiem
koszty, jakie muszą ponieść przy tej okazji przewyższają wartość dodatnią. Przekonanie
takie wynika z rozmów ze znajomymi, którzy korzystali z różnorodnych form wsparcia
i według nich obowiązki rozliczeniowe bądź kryteria dostępu są zbyt rygorystyczne oraz
generują zbyt wysokie koszty i obciążenia czasowe niewspółmierne do efektów.
Ankietowani, korzystający z usług instytucji wsparcia, bardzo różnie oceniali zarówno usługi, z których korzystali, jak i same instytucje wsparcia. Usługi były przeważnie oceniane pozytywnie – mniejszość (tylko 20%) ankietowanych stwierdziła, że
usługa rozczarowała, a profesjonalizm pracowników pozostawiał wiele do życzenia.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące spełnienia oczekiwań większość (aż 67%) ankietowanych stwierdziła, że usługa spełniła wszystkie oczekiwania (zob. rysunek 13).
Część badanych podkreślała także, że korzystała z usług danej instytucji już kilkakrotnie i chętnie do nich wraca z uwagi na szeroką paletę usług przez nią oferowaną
oraz wysoki profesjonalizm. Pytania te oraz rozmowy z przedsiębiorcami pokazują,
że subiektywna ocena instytucji i ofert wsparcia uzależniona jest przede wszystkim
od tego, czy dany przedsiębiorca mógł skorzystać z oferty. Klienci, którzy nie spełnili kryteriów dostępu, zazwyczaj wyrażali negatywną opinię, deklarując jednocześnie
139

Monika Gajdowska

brak chęci wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, które umożliwiłyby skorzystanie
z usług IOB w przyszłości (zob. rysunek 13).
Rysunek 13. Ocena usług oferowanych przez IOB

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

Ankietowani w wypowiedziach podkreślali także, że ograniczona współpraca z IOB,
wynika z braku zaufania oraz niskiej oceny kompetencji kadry i sposobu świadczenia
usług. Często zwracali uwagę na brak specjalizacji, zaznaczając, że wiele znanych im instytucji otoczenia biznesu oferuje usługi ogólne, co często jest niewystarczające. Niski
poziom zaufania prowadzi do małego zainteresowania przedsiębiorców korzystaniem
z usług, nawet wtedy, gdy są one nieodpłatne bądź tylko częściowo odpłatne. Jednak
część ankietowanych w rozmowie podkreślała, że zauważa zmiany w ofertach i podejściu IOB do przedsiębiorców, a ich zdaniem instytucje te są coraz lepiej przygotowane
i otwarte na nowe wyzwania i potrzeby przedsiębiorców. Ankietowani sygnalizowali, że
coraz częściej zgłaszają się do instytucji wsparcia z konkretnymi oczekiwaniami i wymaganiami, a warunkiem ich spełnienia jest bardzo wysoki profesjonalizm instytucji oraz
osób tam zatrudnionych.
Ankietowani zostali poproszeni także o udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, skąd
czerpią niezbędną wiedzę do prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z ankietowanych wskazała Internet, a kolejne wymieniane źródła wiedzy to: współpracownicy i koledzy oraz telewizja i radio (zob. rysunek 14). W rozmowie doprecyzowali, że
dopiero po uzyskaniu informacji o planowanych zmianach poszukują szkoleń lub konsultują się z firmami, aby zweryfikować informacje i uzupełnić posiadaną wiedzę.
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Rysunek 14. Skąd czerpie Pan/Pani niezbędną wiedzę do prowadzenia działalności
gospodarczej?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i rozmów z uczestnikami badania.

Na zakończenie ankietowani zostali poproszeni o udzielenie informacji na temat
tego, jakiej pomocy oczekują od instytucji wsparcia. Większość (ponad 62%) ankietowanych stwierdziła, że większej dostępności do bezzwrotnych środków finansowych, nisko
oprocentowanych pożyczek (47%), fachowej, bezpłatnej pomocy doradczej, ale świadczonej na miejscu w przedsiębiorstwie (38%). Ankietowani zaznaczali, że jeżeli sami
musieliby poszukiwać firm świadczących pomoc i doradztwo, wówczas nie podjęliby
takiego działania, z uwagi na konieczność poświęcenia zbyt dużo czasu na takie poszukiwania. Nikt (żadna z osób ankietowanych oraz żadna osoba, z którą przeprowadzono
rozmowę) nie zaznaczył, że oczekuje wsparcia w zakresie wdrożenia nowych innowacyjnych usług czy produktów.

Zakończenie
Wnioski płynące z badań i rozmów pokazują, że zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców, działających w regionie tarnobrzeskim, usługami instytucji otoczenia biznesu
są znacznie ograniczone i skupiają się głównie na stronie finansowej. Większość ankietowanych oczekuje najczęściej wsparcia finansowego i to najlepiej w postaci bezzwrotnej.
Niezadowalająca skala wsparcia przedsiębiorstw w badanym regionie może także wynikać z niskiej znajomości tych instytucji przez przedsiębiorców, słabego rozpowszechnienia ich usług, a także z ich rozmieszczenia. Lokalizacja IOB w dużych ośrodkach
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powoduje mniejszą dostępność usług instytucji wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, działających w badanym regionie, a także wpływa na niską świadomość przedsiębiorców w zakresie ich funkcjonowania i oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości.
Pomimo wzrostu potencjału samych instytucji wsparcia rozwoju przedsiębiorczości,
w niektórych przypadkach, ich współpraca z przedsiębiorcami ma nadal ograniczony
charakter. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wymieniana jest wąska promocja i mała
aktywność instytucji w docieraniu do przedsiębiorstw.
Problemem jest także struktura przedsiębiorców działających w badanym regionie.
Zarówno wśród ankietowanych, jak i wśród wszystkich działających firm zdecydowana
większość to małe, rodzinne przedsiębiorstwa, często prowadzone przez osoby fizyczne
z sektora: handel i usługi. Ich wiedza i świadomość dotycząca roli instytucji otoczenia biznesu, form wsparcia jest bardzo niska, a w wielu wypadkach praktycznie żadna. Przedsiębiorcy ci są także mniej aktywni, bardziej ostrożni w poszukiwaniu i wykorzystywaniu
poszczególnych form wsparcia, wykazują też większą ostrożność w doborze partnerów
i usług, z których chcą skorzystać.
Podsumowując, należy stwierdzić, że wiedza lokalnych przedsiębiorców w badanym
regionie na temat instytucji otoczenia biznesu, ich zadań i funkcji, jakie pełnią oraz ofert
i usług, jakie kierują do przedsiębiorców, jest niewielka. Przyczyny ograniczonej współpracy IOB z przedsiębiorcami nie wynikają jedynie z braku aktywności tych pierwszych,
lecz leżą także po stronie samych przedsiębiorców, którzy wykazują bardzo małą aktywność. Aby poprawić tę sytuację, należy podjąć działania popularyzujące instytucje
wparcia w regionie oraz ich oferty. Zasadne jest także, by pracownicy IOB wychodzili na
zewnątrz w celu poszukiwania klientów oraz ich edukacji.
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State Aid for SME Innovation Projects in Poland
and Sustainable Development Standards
Abstract: Most of all SME sector companies count on the help and are the main target of EU
funds. In the period of 2014–2020 a great part of state aid is, according to the project, directed at micro, small and medium sized companies all over the country. To obtain the state aid,
companies must meet specific demands. One of the most important conditions is introducing
innovations to the market and the optimum is innovative product on at least national scale, if
not European. The article presents problems of the state aid in Poland, its definition, size and
kinds of it as well as two projects which join introduction of two standards: innovation on European scale and fully accomplished sustainable development standards. The article is based
on topic literature, legal acts and documentation of Polish Agency of Enterprise Development
and National Research and Development Center. It also contains reports and statistics on
granting state aid in Poland of Customer and Competition Protection Agency.
Key words: state aid in Poland, aid for companies in Poland, state aid for innovation projects in Poland

Introduction
State aid, given to firms in Poland amounted to over 25 billion PLN in 2014. Such support
is enormous. Most of all SME sector count on the help and are the main target of UE
funds. In the period of 2014–2020 a great part of state aid is, according to the project,
directed at micro, small and medium sized companies all over the country. However, to
obtain the state aid, companies must meet specific demands. One of the most important conditions is introducing innovations to the market and the optimum is innovative
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product on at least national scale, if not European. In project competitions, organised by
various financing institutions, it is also important for the projects to correspond with the
horizontal policies of the UE, with the balanced development strategy among them. The
issue is important due to the fact that small and medium enterprises are very important
for the economy due to the creation of a significant number of jobs. This group of enterprises requires financial support in the form of state aid for innovative projects aimed at
integrating sustainable development standards.
The aim of the article is to present the problems of state aid in Poland, its definition,
size and types, as well as the indication of possible forms of this assistance addressed to
small and medium-sized enterprises. The authors also present two projects that combine
the introduction of two standards: innovation on a European scale and full compliance
with sustainable development standards. The hypothesis adopted in these considerations
assumes that state aid directed towards small and medium enterprises is an important
element stimulating their development. The article is based on chosen literature, legal act
and documentation of Polish Agency of Enterprise Development and National Research
and Development Center. It also contains reports and statistics on granting state aid in Poland of Customer and Competition Protection Agency. The article can be useful for many
faculty students and people interested in state aid criteria for SME. The research methods
used in this article are of the nature of the analysis of source materials and analysis of quantitative data related to the implementation of the projects presented in the study.

The definition of state aid
The state aid is defined in article 107 of the European Union Treaty. It is so called open definition. It does not prissily define what state aid in fact is but it uses term broad enough
to give possibility of various kinds of interpretation accordingly to various legal Union
acts which are in any way connected to state aid. The 107 article says that any help granted by the member country or by using public funds in any possible form which prevents
or may prevent competition by supporting some enterprises or manufacturing some
products is in disagreement to the market depending on the scale influencing international trade between members of the Union [European Union Treaty, art. 107].
Further on, state aid which is considered as agreeable with the common market is
discussed. This state aid is as follows:
·· social type of state aid granted to individual consuments providing that it is granted
without any discrimination of the origin of products;
·· the state aid granted to victims of natural disasters or any other extraordinary phenomena;
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·· state aid granted to some regions of Germany suffering from the division. Five years
after ratification the Lisbon Treaty, the European Council can abolish this article [European Union Treaty, art. 107].
The above types of help, according to the Treaty resolutions, are in agreement with
the common market and are granted automatically. However, some types of help may
be considered as agreeable. They are the following:
·· the state aid granted to support economic development of some regions where the
living standard is extremely low or regions where the unemployment rate is very high
as well as regions described in article 349, considering their structural, economic and
social situations;
·· the state aid to support important projects of common European interests or to prevent important economic disorder in the member country;
·· the state aid to make some economic activities earlier or to stimulate the development of some regions provided that it does not change the conditions of international trade;
·· the state aid to support culture and preserving national heritage if it does not interfere with international interests;
·· other types of state aid which the Council of UE may decide on the answer to the
European Commission application [European Union Treaty, art.107].
The Treaty says that the European Commission, cooperating with the member countries, permanently surveys the state aid systems functioning in member countries
to grant or not to grant state aid, depending on the development level or how to the
internal market functions. Additionally, the Commission regularly examines the state
aid given by a member country, also by means of state funds. If the Commission decides that the above state aid is not with agreement with the common market or that
the state aid is abused, it considers to stop this state aid or change its character [European Union Treaty, art. 108].
If a member country does not follow the directions in proper time, the European
Commission or any other member country can take the case to the European Court of
Justice. The member country accused of granting the state aid improperly, can turn to
the European Union Council. However, if the Council does not solve the problem in due
time the Commission deals with it again. [European Union Treaty, art. 108].

The state aid in Poland
As it can be seen above, all the procedures connected with granting or not granting state aid
are taken very seriously by the European Commission, because they are extremely important
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for the functioning of the common market. In Poland, the subjects which decide on granting
state aid, first of all, are public institutions. They are, among others:
·· Speakers of Voivodships;
·· Masters of Counties;
·· Presidents of cities;
·· Majors of towns;
·· The Ministry of Development;
·· The Ministry of Science and the Higher Education;
·· The Ministry of Home Affairs and Administration;
·· The Ministry of Environment;
·· The Ministry of State Treasure;
·· The Development of Industry Agency.
The Chairman of:
·· the Industry Development Agency;
·· Polish Agency of Enterprise Development;
·· The National Fund of the Environment Protection and Water Resources;
·· The Regional Funds of Environment and Water Resources;
·· The National Fund of Rehabilitation;
·· The National Insurance Agency;
·· Directors of Tax Bureaus and Duty Bureaus;
·· Job Volunteers Regiments;
·· The Bank of National Economy;
·· The Bank Guarantee Fund;
·· The Chairman of Energy Regulations Bureau;
·· Director of Gas and Petroleum Institute;
·· Director of National Center of Research and Development;
·· Director of National Center of Science;
·· Director of European Programmes Implementation Authority;
·· Director of the Union Transport Projects Center;
·· Director of Polish Art and Film Institute;
·· General Director of Prison Service;
· · National Radio and TV Council [Customer and Competition Protection
Agency, 2014].
Forms of state aid granted by institutions are divided according to the European
Commission terminology and they are named A, B, C, D with the number 1 or 2 depending on the fact if the state aid comes from the budget directly or increasing the budget
income. Group A: donations and tax preferences, they are the following:
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a) A1 are:

··
··
··

donations;
refunding loans for firms;
refunds and compensations;
b) A2 are:
·· tax abolitions, decreasing taxes, reducing the tax base sums or decreasing taxes;
·· reducing payments
·· resigning the tax or payment;
·· remission of old taxes and interest, interest of old tax, interest for overdue payments, fines, execution costs, costs of the court;
·· giving goods belonging to the State or to the local administration units on better
conditions than there are in the market offers;
·· one – time amortisation [Customer and Competition Protection Agency 2014, p. 8].
Group B: subsidiaries
a) B1: putting money into the firm;
b) B2: loan conversion [Customer and Competition Protection Agency 2014, p.7].
Group C: so-called soft loans, as the following:
a) C1:
·· preference loans;
·· subsiding loans;
·· loans conditionally remised;
b) C2: prolonging and diving the payment into parts of tax payment, interest of overdue tax, fines, execution costs and court costs (Customer and Competition Protection
Agency, 2014).
Group D: guarantees and securing debts. Group E: other kinds of state aid [Customer
and Competition Protection Agency 2014, p. 5].
Granting state aid in Poland depends on its type. Specific types of state aid are horizontal state aid which is the most welcome in the European Union. Such kind of state
aid is granted, among others, for research, innovations, restructuring, training, employment and environment protection. There is also sector help, at the moment considered
by the Union as the most problematic. The example of this kind of activities is regional
aid granted to the large scale MSP sector for compensating services provided to the
public in order to meet mass needs, such as public transport, which of course is not in
many cases profitable activities. In 2014 state aid granted in Poland equalled 25 billion
262 million 800 thousand PLN. State aid showed growing tendency between 2011 and
2014. It is 1.46% of the GDP of the year. This amount is, first of all, due to the fact that the
Minister of the Environment began granting state aid to energy producers in form of free
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of charge rights to CO2 emission, as well as increasing compensations to public transport
companies (state aid granted in general public interest).

Innovativeness of Polish economy
Within the last years, the process of converging Poland to highly developed UE countries has
sped up greatly. It is the result of investments co-financed with the EU means connected with
various operational programmes. It is also the result of considerably fast economic development which was, on the average, 4% in the years 2007-2012, when compared to the average
0.4% in the EU. In 2013 GDP for the Polish citizen was 68% of the average in EU. It was 16%
change for better in comparison to 2006. These positive trends show that the Polish economy
is more and more competitive which should result in increasing living standards in the country. At the same time, economists warn against the so-called middle income trap which means drifting development which does not set more ambitious aims and is satisfied with the
existing situation. Supporting economic development is the way to avoid such situation. It
means supporting economy based on knowledge, and which is innovative and creative that
we are not copyists (legal, of course) of foreign technologies, mainly from Germany, the USA
and South Korea. The technologies function as buying licence rights or direct use by buying
machines and other appliances. Poland needs creative industry which would invent modern
technologies. That is why state aid in 2014-2020 is targeted at supporting innovative ideas in
economy, both on the R&D level and implementation of technologies created by Polish R&D
units [Priorities of Intelligent Development Operational Programme 2015, p. 116].

State aid granted within European Funds 2014–2020
The Union funds for the period of 2014–2020 are, undoubtedly, a very important tool in
the development of Polish economy. 82.5 billion PLN is planned to support Polish economy in that period. The benefit for entrepreneurs is that they can obtain state support
thanks to this form of assistance. An economic operator seeking funding from the Union
must make an assessment of which operational program he would like to use. We have
at our disposal various types of regional programs addressed to specific areas of the country and special priority lines for enterprises operating in specific regions. The article
shows examples of projects which entered national programmes. Activities like Research
for the market or the so-called fast path take place within the national operational programme Intelligent Development.
In the case of the projects discussed further on, the size investment decide on the
choice of national programmes. Regional Operational Programmes support smaller
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investments while national programmes support more costly ones. According to the
2014–2020 period of all regional programmes, as well as Operational Programme Intelligent Development, state aid is granted to support innovative thought for the market.
The highest estimated are the ones which introduce product innovations. Depending
on the programme, innovations can be in different stages of technological advance. In
Regional Operational Programmes, in certain regions, they are usually activities for firms
of two types which allow to introduce certain innovations to the market. One type is for
projects whose products are on the research level. In this case state aid may be granted
to support further industrial research and development of the product. This would lead
to the prototype level, demonstration level or early validation of the product. The other
type, which is introducing the product on the market, is closely connected with initiating
phase, when the research phase is over, completed by the producer on their own. State
aid is granted to support the introduction of a ready product on the market.

Projects applying for state aid from the Intelligent
Development Operational Programme 2014–2020 in
accordance to the sustainable development standards –
case study
Ecological method of purifying bio-gas
Every economy is in contact with the problem of an ever-growing amount of waste. They
are the result of, above all, the consumption of resources that meet basic human needs,
but they also have the character of economic waste, which is the result of the progressive industrialization and technological development of humanity. Among them they are
meat waste from meat factories of 2 and 3 categories and so-called refund an enormous
amount of expired food from hypermarkets as well as sediment from sewage clearing
plants. The problem is valid in Poland, too, where food and meat industries are important
branches of the country economy, hypermarkets are numerous and population is considerably big which means lots of sediment. The EU regulations are more and more strict.
In Poland, the waste market is regulated by legal acts which are in agreement with the EU
directives. The main legal act connected with the waste problem in Poland is Waste Act
of 2013. The most essential for some categories of waste is the directive of the Ministry
of Economy which is the answer to the Union Directive No. 98/2015. It makes it obligatory to recycle sediment and food and agriculture waste. As the consequence, sewage
clearing plants may not store the sediment on the so-called lagoons. The same is true for
food industry and agriculture, as it has already been mentioned.
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Technologies of waste biogas power plants are one of the solutions. They allow, to
a great extent, dispose of the streams of waste. Modern technologies are the answer to
several problems. One of them is preparing the biogas plant in such a way that the initial
process of disposing of meat waste would result in obtaining the maximum amount of
biogas and, at the same time, could create possibilities of agricultural use of the after fermentation remains. Another solution is to optimize the method intensifying the methane fermentation, using various kinds of organic waste as substrate, especially meat industry waste and some kinds of expired food from hypermarkets. As far as the sustainable
development is concerned, the most essential issue is the problem of purifying and desulphuring of biogas. Biogas, properly purified from any other elements than methane,
significantly increases its energetic effectiveness. Additionally, biogas, depending on its
source, contains many toxic substances and sulphur hydrate is the most common. This
chemical is highly harmful, it causes rushing of the plants appliances but, above all, its
emission to the atmosphere is toxic. Today the greatest technological challenge is to find
out such methods of clearing biogas which are considerably cheap and environmentally
friendly. It is extremely important to use technologies which are cheaper and better for
the environment that any of the technologies of today. Today the method of so-called
dry desulphuring is commonly used. The method is based on dry absorbents such as
metal oxides or active carbon. The process of chemical reaction with H2S takes place in
dry environment, that is gas-solid body. Ferric oxide in a form of granulate is a popular
absorbent. Sulfurex, which is the market mark, is not produced in Poland. As the result of
surface contact, H2S reacts with ferric oxide which leads to obtaining ferric sulphide and
steam or water. This method depends on permanent partial regeneration of the layer
that is in contact with oxygen. Special compressor adds precisely calculated doses of
air, overdosing may lead to explosion when biogas and air mix. When Sulphurex is used,
complex machinery is necessary: air compressor, inside automatics, appliance securing
possible moving back of the flame in case of explosion during the warning and regeneration processes. So, as it can clearly be seen, dry desulphuring methods are very costly
and, what is more, they do not protect the environment [Ernich, Pruszyńska 2008, p. 8].
Biological methods of purifying biogas depend on biodegradation of sulphuretted
hydrogen in special appliances called bioreactors. The main idea is to use proper carefully selected bacteria and to have knowledge of how to use them effectively. At the moment, on the market there is not a complex method of biogas production which would
allow to obtain a maximum large amount of highly energetic gas of high percentage of
methane with, at the same time, limiting emission of greenhouse gases to the atmosphere (gases, such as NO2 and SO2 as well as ash). Such low cost and environmentally friendly
method has been found out and licensed in Fermentation and Microbiology Institute in
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Technical University of Łódź. The prototype of the technology consists of a line of innovative solutions which introduce biotechnological methods of clearing biogas, intensify
its production by means of enzyme substances with biostimulators of methane bacteria
growth and optimize the quality of the batch for fermentation. The complex solution
allows obtaining mostly effective biogas and thus obtaining increase in production of
green energy without increasing costs. The process takes place in special biofilters filled
with natural and synthetic layers of various kinds and sprinkled with mineral medium
whose contains is licensed. The whole process takes place in the environment without
oxygen. The bacteria which decompose waste are immobilised on material which is the
filling. It is so called biofilm on which decomposition of H2S is very effective [Ziemiński
et al. 2012, pp. 1131–1137].
The company from Warsaw has worked out a technology conception of modern waste biogas plant, located near sewage clearing plant and working on the basis of that
method. The company made the project for the Intelligent Development Operational
Programme 2014-2020 as Activity 1.1.2. It is R+D work connected with creating a prototype for demonstration. It is a new biological method of desulphuring biogas. The
Technical University of Łódź team lists novelties of the results achieved during industrial
research and they are the following:
·· very high reduction of sulphur hydrogen (up to 99%);
·· the bacteria decompose various substances, also nitrogen combinations. Some sulphur bacteria in non-oxygen environment, need nitrogen, decomposing the combinations and receiving gas nitrogen. This way, another toxic emission is avoided;
·· the licensed nutrient stimulates decomposition of CO2 and nitrogen combinations in
biogas which is extremely important for its effectiveness and storage as it lets limiting
the size of containers;
·· the process takes place in non-oxygen environment so there is no risk of explosion of
the mixture of biogas and oxygen;
·· Elementary sulphur does not layer on the appliance so there is no need to remove
its excess;
[Call for papers, Demonstrator Application National Center of Research and Development, 2015, pp. 10–11]
On the basis of this method and also cooperating with Technical University of Łódź
the Warsaw company completed technological project of a waste biogas power plant
using a complex technology to optimise hydrolysis and the new method of purifying
biogas. As the result, there is a possibility to increase green energy production by 25%
without any additional costs. It is a complex method to produce biogas and innovative solution to use biotechnology to purify it, intensify its production and optimise
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the batch for fermentation. As a result, more effective gas is obtained and more green
energy is produced. What is more, it leads to recycling much more waste in the regions
where recycling is below the EU average. This way, it is a technological answer to the EU
regulations and Polish directives which already have been discussed. An essential issue
for gas producers is the possibility to increase production by 25% without additional
expenses [Application form of the company, Call for papers, Demonstrator Application
National Centre of Research and Development 2015, pp. 14–15].
The Warsaw company applied for financing the complex technology of biogas production in which they want to use the method described above. The project of the plant
consists of three-stage reactor with suitable filling which makes the biological layer. The
reactor is made of non-corroding steel and has an appliance to measure the flow of gas.
It is also equipped in sprinkling and nutrient recirculating devices. The project result is in
agreement with the issue discussed above, it is an answer for EU and Polish regulations
and technological answer for that [Application form of the company, Call for papers, Demonstrator Application National Centre of Research and Development 2015, pp. 17–18].
A small wind turbine activated vertically – an example of an innovative project directly
meeting the sustainable development standards
This project is the result of several years of research and work on wind energy carried
out by a company from Pszczyna in Silesia Region. The research focused on small wind
turbines moving vertically, a technology invented by a Polish engineer Zenon Pawlak.
From the very beginning, it is a new approach as all the wind turbines constructed
up till then were based on Savonius and Darreus design. The company first studied
Pawlak’s invention. Then, according to the new knowledge, they made their own model of a turbine activated vertically. The next step was to do test research in industrial
environment conditions. The last step before large scale production was a series of
tests. A prototype of such turbine, a 5kw power one, was built on the roof of a hall near
Trzebinia Refinery. The industrial tests proved that the solution is good. The tests were
carried out when the wind conditions differed, even during the Ksawery hurricane. It
is extremely important that the tests were carried out in extreme conditions, at the
wind speed of 130 km/h. The research also showed that stiff wind steering devices
are like a sow and thus have to endure much pressure and, in case of damage, may
become a threat to near objects. So a different way of directing the stream of wind was
designed which meant replacing stiff steering device with rotating wall, electronically
driven at the best wind direction. A solution of this kind, as it turned out later is very
effective. The innovative turbine was created and the invention was covered by the
appropriate license. The new turbine has a lot of advantages, and the key is a radical
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reduction in its mass, obtained by the rotating wall to control the wind stream. Secondly, the wind steering system is very innovative. The company estimates its product as
of world level innovation. They based their opinion on their experience and knowledge
as well as opinion of specialists from Technical University of Łódź [Application form of
the company, Research for the Market, Polish Agency of the Enterprise Development
2015, pp. 13–14].
Why is it a breakthrough project? Nowadays small wind turbines with horizontal rotation system are available on the market. However, more and more frequently
disadvantages of such turbines are discussed. One of the disadvantages is the noise
they make which is easily heard, additionally, they make infrasound. It has been proved that this kind of sounds is extremely harmful for living cells, especially for birds,
but probably, also for humans. Due to this fact, they cannot be located near houses.
There are some vertically activated wind turbines (VAWT) on the market (for example:
a big Polish company produces and sells such turbine - which do not make noise, but
still it has many drawbacks. The most important are their big mass and low efficiency.
The applicant turbine does not have the abovementioned disadvantages as its mass
is smaller and its efficiency is much higher. The project will significantly influence the
market in the nearest future. The new type of turbine, which the applicant intends to
introduce to the market, is based on a new conception of Pawlak’s project. Small wind
turbines activated vertically are real competition for the horizontally moving models,
due to so many disadvantages. These disadvantages are currently widely criticised by
various groups: ecologists or people living near them most of all. The advantages of
the innovative new project are as follows:
1. They do not make disturbing noise so they can be located near people settlements;
2. They do not produce infrasound so they are safe for birds and, most probably, for
other living creatures as well;
3. Their mass is smaller so less power is needed to activate them. As a result, they
are more efficient.
The applicant is certain that, thanks to the above listed advantages, small wind turbines will revolutionise the market and their product will soon become the buyers main
choice [Competition Application Form, Research for the Market, Polish Agency for Enterprise Development 2015, pp. 9–10].
Standards of the sustainable development in chosen competitions
The two projects described above, are ideally in agreement with the sustainable development and so called green economy standards and demands. However, what about
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projects which are not? The biogas plant project was made for the competition organised
last year by National Research and Development Centre for the Intelligent Development
Operational Programme, as Activity 1.1.2, R+D work, which means creating demonstrative model. The aim of the competition was to increase innovativeness of Polish business
thanks to R+D. SME firms could compete, state aid was granted for project development
when demonstration model was completed. Every project had to meet the sustainable
development standards. It was defined in point 6 of the application form. It was necessary for the project to meet the demand of positive effect of the project on the policy of the
sustainable development. Applicants could choose one of two options:
·· the way they will carry out their project will meet the sustainable development standards;
the perspective result of their project, that is technology, products or services will
have positive influence [Competition Application Form, Research for the Market, Polish
Agency for Enterprise Development 2015, pp. 6–7].
·· The positive result can be achieved by means of one of the following solutions:
1. The way the project is carried out means such choice of solutions, methods or
carrying R+D work that they positively influence the environment protection, mainly
by buying proper products and services, choosing the best from the economic as
well as environmentally aspect (for example: choosing the least energy and water
using or materials from recycling etc.);
2. The result of the project is a solution (a product technology or service) which has
a positive effect on the environment. It is especially essential for such areas as:
·· clearer processes, materials and products;
·· production of clearer energy;
·· using waste in production process;
·· closing the circulation of water and sewage in the process etc.
The expected immediate result is decreasing the usage of materials, using less energy, limiting pollution, increasing of recycling and recyclable materials and increasing the
use of renewable energy in the process [Competition Application Form, Research for the
Market, Polish Agency for Enterprise Development 2015, pp. 11–12].
The market research, carried out by the firm taking part in the project competition, is one of the activities for the Intelligent Development Operational Programme
2014–2020. It is an activity within the frames of 3 Priority Line Supporting innovations in
firms , within the 3.2 Actions, Supporting introduction of R+D results, full classification, in
Activities 3.2.1 Market Research. Such projects are co-financed which guarantee achieving the Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 aims. The aims
are, among others, greater competitiveness and innovativeness of SME companies
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achieved by introducing their research results. That is why the results of such research,
carried out by the firms on their own, which lead to introducing new products to the
market, are the subject of interest of the Activity. Polish Agency of Enterprise Development deals with the Activity and their competitions are of national range. Firms which
can apply for donations must be from the SME sector and operate in the country. State
aid is granted within the European Commission Directive no 651/2014, acknowledging
some types of support as in agreement with the internal market, taking into consideration points 107 and 108 of the Treaty of the UE. They are the following types of state
aid, depending on the firm choice of activity:
·· regional investment state aid;
·· supporting advisory services;
·· supporting development works [UE Directive 651/2014].
The state aid is directed at big projects. This Activity is only for projects the minimum
cost of which is 10 million PLN. The maximum level of donation is 20 million PLN. The list
of qualified costs from which the firm can choose while buying is quite rich and the offer
is the following:
·· buying or making durable objects;
·· buying construction work or materials;
·· buying non-material values such as legal advice, licence rights, or the know-how;
·· costs of research and development works, including salaries, research, knowledge
and licence rights and necessary materials.
The maximum level of the said aid depends on the type and size of the firm, and
region where it operates [Competition Application Form, Research for the Market, Polish
Agency for Enterprise Development 2015, pp. 9–10].
According to what has been mentioned above, application form must include the
description of how the project meets the EU horizontal policies demand, stated in art. 7
and 8 of EU Parliament and Commission no 1303/2013. They are also stated in the Ministry of Infrastructure and Development Directive and they must include:
1. The influence of the project on the equal alliances and non-discrimination demand, with a special stress on availability for the disabled. The choice is between
positive and neutral influence. Also reasons of such choice must be included;
2. Will the products be available for the disabled? – the choice is between yes or no,
but reasons of the choice must be given;
3. The influence of the project on the issue of gender equality. The choice is positive
or neutral, reasons of the choice must be given;
4. Positive or not effect on sustainable development, reasons of the choice must
be given;
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5. The project influence on 4R demand. The choice is between positive or neutral
and give reasons of the choice [Competition Application Form, Research for the Market, Polish Agency for Enterprise Development 2015, pp. 9–10].
It is also necessary to focus on the 4R demand. It is considered that projects which
acknowledge at least one of the 4R (reduce, reuse, recycle, repair) are more in agreement
with the sustainable development regulations:
1. reduce – means to reduce the amount of packaging and waste;
2. reuse – means using recycled materials or the possibility of using products more
than once;
3. recycle – means recycling packaging materials and waste. The condition, however, is that recycling process must be done by the firm themselves;
4. repair – means prolonging durability of products by the possibility of its profitable repair [The Directions of filling in the application form, Research for the Market,
Polish Agency of Enterprise Development 2015, pp. 94–96].

Conclusion
The public aid implemented by state organs addressed to business entities is a very important area of support for those that are included in the group of small and mediumsized enterprises. A very important aspect of this help is stimulating innovative activities
that are very important in an economy like in our country. As a result, completely new
solutions appear to not only represent a duplication of inventions made in other countries. The aim of this article was to analyse the possibilities of support by state authorities aimed at the SME sector. The authors presented and analysed two projects that
are examples of applications with the necessary resources. The source materials in this
regard were selected competition documents and legal acts necessary for the correct
preparation of the application in formal terms. Conducted correctly and in accordance
with formal requirements, the process of preparing an application is a very important
area to which attention should be paid. Thanks to compliance with specific procedures,
the company has the opportunity to raise funds for development, which thanks to the
operation of the state apparatus contribute significantly to the development of the SME
sector. According to the numerical data presented in this article, public aid addressed to
the sector of small and medium enterprises is important from the point of view of their
development and on the scale involved in it. If it were not for such supporting activities,
these entities would certainly have a difficult task implementing the intended investment activities. Probably many entities would not decide to implement this kind of activities, for example due to lack of available funds and lack of creditworthiness.
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Potencjał ekonomiczny podmiotu determinantą
kreowania i ekspansji inicjatywy klastrowej
w agrobiznesie
The Economic Potential of the Entity is the Determinant
of Creating and Expanding the Cluster Initiative in Agribusiness
Abstract: The issue of the economic potential of entities is one of the most important
issues. The main purpose of this study is an attempt to assess the impact of the economic
condition of a farm and a processing enterprise on the processes of developing various
forms of integration links in agribusiness. In the following, a brief description of the economic situation was made in the context of the development of the entity and the presentation of the concept, development opportunities and advantages of clustering. The
analysis of the determinants of the establishment and expansion of the cluster initiative
in the context of the economic condition was also analyzed. The considerations were supported by the results of own research carried out in the Podkarpackie Voivodeship, which
shows that the economic condition of both the agricultural holding and the processing
enterprise is a key factor affecting the creation and development of cluster initiatives.
Cluster structures fulfill a particularly important role in the context of increasing competitiveness and increasing the innovativeness of the entire economy; they may also be
a stimulant of many beneficial changes, especially towards the development of advanced
integration processes in the food economy.
Key words: economic potential, cooperation, innovation, clustering, competitiveness, agribusiness
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Wprowadzenie
Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym, powołanym przez właściciela do
realizacji określonych celów ekonomicznych. Jest specyficzną formą prowadzenia
działalności gospodarczej. Generalnie podzielić je można na przedsiębiorstwa indywidualne, nazywane przedsiębiorstwami jednoosobowymi i zrzeszeniowe. Ich wielkość,
zróżnicowanie rodzajów prowadzonej działalności oraz wielkość i charakter rynków, na
których one funkcjonują, mają wpływ na zakres diagnozy ekonomicznej. Z drugiej strony poznanie przyczyn określonej sytuacji finansowej jest konieczne z punktu widzenia
procesu decyzyjnego związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem [Janik, Paździor,
Paździor 2014, ss. 21–29].
W przypadku gospodarstw rolnych potencjał ekonomiczny jest czynnikiem decydującym o ich konkurencyjności oraz możliwościach utrzymania się na rynku. Złożoność
terminu i mnogość definicji rodzi jednak trudności związane z mierzalnością parametrów go tworzących. Potencjał ten określany mianem siły ekonomicznej jest czynnikiem,
którego rozpoznanie odbywa się na podstawie oceny ogólnej sytuacji poszczególnych
grup gospodarstw rolnych funkcjonujących na rynku. Wyższy potencjał ekonomiczny
gospodarstw umożliwia zaspokajanie potrzeb rolniczych w szerszym zakresie niż ma to
miejsce w przypadku gospodarstw o mniejszej sile ekonomicznej [Kruszyński, Golinowska, Borkowska 2014, s. 281].
Adaptacja do gospodarki rynkowej i powiązania integracyjne pomiędzy gospodarstwami rolnymi a przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego mogą przybierać wiele
form, przebiegać w różnym tempie i w wieloraki sposób. Dynamika tych procesów uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: obszar gospodarstwa i struktura użytkowania ziemi, cel i kierunek produkcji, możliwości produkcyjne przemysłu spożywczego,
reguły postępowania w kontaktach między uczestnikami stosunków rynkowych, zakres
i natężenie ingerencji państwa itd. [Por. Gębska, Filipiak 2006; Kotala 1991, ss. 5–11; Manteuffel 1981].
Głównym celem niniejszego opracowania jest próba oceny wpływu kondycji
ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstwa rolno-spożywczego
na procesy rozwoju różnorodnych form powiązań integracyjnych w agrobiznesie.
W dalszej części dokonano krótkiej charakterystyki sytuacji ekonomicznej w kontekście rozwoju podmiotu oraz prezentacji koncepcji, możliwości rozwoju oraz atutów klasteringu. Poddano również analizie określenie czynników warunkujących
nawiązanie i ekspansję inicjatywy klastrowej w świetle kondycji ekonomicznej.
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Rozważania poparto wynikami badań własnych1, przeprowadzonych na obszarze
województwa podkarpackiego.

Sytuacja ekonomiczna a rozwój podmiotu
w kontekście powiązań z otoczeniem
Istotę kondycji finansowej podmiotu najpełniej w polskiej literaturze ekonomicznej zaprezentowała Siemińska [2002]. Zdaniem tej autorki: „(…) uprawnione i etymologicznie
poprawne jest stwierdzenie, iż termin kondycja finansowa przedsiębiorstwa, stosowany
w języku ekonomicznym, oznacza sytuację, pozycję finansową przedsiębiorstwa, będącą rezultatem podejmowanych przez ten podmiot decyzji gospodarczych i związanych
z tym jego perspektyw przyszłościowych”. Na kanwie tak sformułowanej definicji autorka
zauważa, „(…) że może być ona traktowana, z jednej strony jako rezultat szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, które jest procesem podejmowania decyzji
finansowych związanych z pozyskiwaniem kapitału oraz decyzji inwestycyjnych dotyczących kierunków alokacji środków finansowych, z drugiej zaś sytuacja finansowa danego
przedsiębiorstwa w znacznym, choć nie jedynym stopniu determinuje procesy zarządcze
jednostki, gdyż podejmowane decyzje, a w ich wyniku działania, są bezpośrednio związane z jej możliwościami finansowymi” [Siemińska 2002; Gostkowska-Drzewicka 2015, s. 51].
Powiązania zachodzące pomiędzy gospodarstwem a otoczeniem rynkowym można
kwantyfikować i oceniać poprzez analizę skali oraz rodzaju sprzedawanych surowców
rolnych i usług. Wymiana rynkowa determinuje kształtowanie się dochodów i wydatków pieniężnych gospodarstw rolnych, warunkując jednocześnie poziom życia rodzin
rolniczych i możliwości dalszego rozwoju. W praktyce zasadniczym powiązaniem gospodarstwa jest właśnie jego kontakt z rynkiem poprzez sprzedaż wytworzonych produktów. Podstawowym wskaźnikiem, obrazującym stopień powiązań gospodarstw
z rynkiem jest ich produkcja towarowa [Gołębiewska 1999, ss. 249–250], której wielkość
jest zatem wyznacznikiem natężenia ich powiązań z otoczeniem. Udział produkcji towarowej w produkcji globalnej może także określać stan zaawansowania związków integracyjnych między rolnictwem a przemysłem spożywczym.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, w tym szczególnie w sektorze MŚP, determinowana jest takimi czynnikami, jak: wielkość majątku, zdolność do wdrażania postępu naukowo-technicznego, sprawność zarządzania zasobami, przedsiębiorczość kadry

Badania przeprowadzono w 2013 i 2014 roku na obszarze województwa podkarpackiego wśród 500 producentów rolnych oraz 200 firm przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach realizacji projektu badawczego
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/01/D/HS4/03911).
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kierowniczej, jakość oferowanych produktów, poziom rentowności produkcji i usług,
powiązania kooperacyjne, zdolności promocyjno-reklamowe czy rynkowy wizerunek
firmy [Żabiński 2002, s. 242]. Warto podkreślić, że kluczowym czynnikiem prowadzenia
i zarządzania przedsiębiorstwem jest znajomość i monitorowanie jego sytuacji majątkowo-finansowej. Analiza tej sytuacji dostarcza bowiem szeregu istotnych informacji
o przeszłej, teraźniejszej kondycji majątkowej i finansowej firmy oraz efektywności działalności, możliwościach ekspansji i potencjalnych zagrożeniach.
Natężenie związków integracyjnych, w kontekście powiązań z otoczeniem, wyrażają
cechy, które trudno jest skwantyfikować w odniesieniu do rolnictwa, jak też w odniesieniu do przetwórstwa. Pierwsze z nich dotyczą udziału producenta rolnego w strategii marketingowej układu zintegrowanego wyrażonego zakresem zadań związanych
z kształtowaniem produktu, dystrybucją, promocją, polityką cenową, stopniem spełnienia reżimów technologicznych integratora, udziałem surowców rolnych o żądanej jakości w produkcji sprzedanej do zakładu przetwórstwa. W odniesieniu do przetwórstwa
spożywczego cechy te dotyczą natomiast udziału artykułów żywnościowych spełniających europejskie normy jakościowe w ogólnej produkcji finalnej integratora, stopnia
realizacji kontraktu, w tym praw i obowiązków obu stron, poziomu koncentracji kapitału
w rolnictwie i przetwórstwie, jak również poziomu wyłączności zbytu płodów rolnych
integratorowi [Piwowar 1996, s. 116].
W województwie podkarpackim, podobnie jak w całej Polsce, zarówno handel,
jak i przetwórstwo spożywcze są reprezentowane przez spółki osobowe i kapitałowe,
w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. Przy takich rozwiązaniach organizacyjnych wpływ producentów rolnych na funkcjonowanie pozarolniczych sfer agrobiznesu jest minimalny. Sprawia to, że niewielki jest również udział rolników w dochodach
uzyskiwanych przez sektor przetwórstwa spożywczego i handel. Wyeliminowanie lub
znaczące ograniczenie zakresu działania mechanizmu transferu wartości dodanej wymaga rozwoju przetwórstwa w ramach gospodarstw rolnych, a przede wszystkim stworzenia możliwości funkcjonowania producenckich grup marketingowych czy inicjatyw
klastrowych. Konsekwencją wzrostu zainteresowania tą formą współpracy będzie rozwój zaawansowanych powiązań rolnictwa z przemysłem spożywczym.

Zarys idei, możliwości rozwoju oraz atuty
inicjatyw klastrowych
W literaturze przedmiotu, obok podstawowej definicji M.E. Portera [por. Porter 2001],
funkcjonuje wiele innych określeń klastra (np. grono, wiązka przemysłowa, sieć współpracy). Większość z nich wskazuje na trzy zasadnicze cechy wyróżniające klaster:
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·· koncentrację na określonym obszarze współpracujących i współzależnych przedsiębiorstw działających w tym samym bądź pokrewnych sektorach przemysłu lub usług,
·· interakcje i funkcjonalne powiązania pomiędzy firmami,
·· ponadsektorowy wymiar klastra obejmującego swym zasięgiem zarówno poziome,
jak i pionowe powiązania integracyjne.
Ponadto niektórzy autorzy wskazują na czynniki społeczne i kulturowe, które mają istotne
znaczenie dla efektywnego transferu informacji w klastrze [Por. Jacobs, Man 1996; Rosenfeld
1997; Saxenian 1994]. Podkreślane są również funkcje innych wyznaczników determinujących
budowę klastra, a mianowicie: rodzaj innowacji, forma i natężenie powiązań integracyjnych,
transfer wiedzy i technologii wytwarzania, nieduża odległość geograficzna, charakterystyczna infrastruktura, zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników czy rozwinięta sieć usług
dopełniających efektywność powyższych działań [Brodzicki, Szultka 2002, s. 2].
Klastry jako innowacyjne struktury powiązań mogą praktycznie powstawać w każdym
sektorze gospodarki – zarówno w przemyśle, jak i w usługach, w sektorach o zaawansowanej technologii, jak też w sektorach o technologii tradycyjnej. Mogą odznaczać się zróżnicowanym poziomem innowacyjności oraz postępu technologicznego, a jednocześnie
stosować różne strategie i odmiennie kształtować perspektywy własnego rozwoju.
M.E. Porter zebrał informacje dotyczące ponad 700 różnych struktur klastrowych zidentyfikowanych w wielu krajach świata. Wnikliwe analizy poszczególnych klastrów wykazały, iż odznaczają się one wyższą konkurencyjnością i innowacyjnością. Do przykładów
efektywnie funkcjonujących klastrów wysokotechnologicznych i powszechnie znanych
należą: Dolina Krzemowa (półprzewodniki i technologie informatyczne), Lombardia (przemysł teleinformatyczny i chemiczny), Cambridge (biotechnologia, przemysł komputerowy
i informatyczny), Austin, Montpellier (telekomunikacja, oprogramowanie komputerowe,
biotechnologia). Natomiast L. Mytelka i F. Farinelli podają przykłady klastrów działających
w sektorach niskich technologii wyróżniających się jednocześnie wysoką innowacyjnością
– należą do nich m.in.: klaster oprawek do okularów oraz przemysłu przetwórstwa wełny
we Włoszech czy klaster meblowy w Danii [Mytelka, Farinelli 2000].
Struktura klastrowa niesie wymierne korzyści jako forma współpracy przedsiębiorstw i należy do nich zaliczyć:
·· zwiększoną produktywność działalności,
·· korzyści skali,
·· obniżenie kosztów transakcyjnych, transportu, infrastruktury technicznej,
·· specjalizację, dzięki masie krytycznej podmiotów wyspecjalizowanych w określonej
dziedzinie,
·· specjalizację czynników, tj.: rynek pracy, źródła badań i rozwoju, technologii, mechanizmy finansowania,
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·· dostęp do informacji na temat zmian rynku i technologii,
·· dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej,
·· możliwość łatwiejszego dostosowywania się i reakcji na zmiany w otoczeniu (wiedza
technologiczna, praktyka zarządzania, marketingu),
·· proces uczenia się poprzez wspólne poszukiwanie działań i rozwiązań innowacyjnych,
·· wykorzystanie elementów komplementarnych i synergii między firmami.

Determinanty ekspansji inicjatyw klastrowych
w świetle kondycji ekonomicznej
Wśród czynników wpływających na proces kształtowania inicjatywy klastrowej, a następnie rozwój struktury klastrowej można wymienić uwarunkowania geograficzne, historyczne, gospodarcze i polityczne. Tworzenie się tego typu struktur jest zwykle rezultatem
dynamiki rozwoju rynku. Do podstawowych czynników ekonomicznych wpływających
na powstawanie klastrów można zaliczyć [Mikołajczyk 2009, s. 27]:
·· bliskość rynków – pomimo niskich kosztów transportu międzynarodowego, bliskie
położenie rynków jest wciąż istotnym czynnikiem ich rozwoju,
·· obecność odpowiednio wyspecjalizowanej kadry pracowników (w niedalekiej odległości od uniwersytetów),
·· obecność dostawców towarów i kapitału,
·· bliskość naturalnych zasobów,
·· dostępność odpowiedniej infrastruktury,
·· niskie koszty transakcji – wyższa częstotliwość kontaktów między firmami a ich dostawcami może wpływać na redukcje kosztów kontraktów,
·· szerszy dostęp do informacji, szczególnie gdy w otoczeniu mają swoje siedziby centra badawcze oraz uniwersytety.
Nawiązując do powyższych uwarunkowań, jak również problematyki niniejszego
opracowania, podjęto próbę oceny wpływu kondycji ekonomicznej podmiotu na rozwój innowacyjnych powiązań integracyjnych. Jak wskazywano wcześniej, możliwości
nawiązania trwałych więzi między producentami rolnymi a przemysłem spożywczym i/
lub strukturami klastrowymi, zdeterminowane są kondycją ekonomiczną oraz sytuacją
na lokalnych rynkach zbytu. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że potencjał
ekonomiczny gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego, mierzony zdolnością do powiększania majątku i utrzymania się na coraz bardziej wymagającym rynku,
nie jest imponujący. Jednakże, jak wynika z odpowiedzi na pytanie o kondycję ekonomiczną własnego gospodarstwa, większość ankietowanych w 2013 roku producentów
rolnych (58,6%) uważa, że posiada gospodarstwa w średniej kondycji, a 31,4% twierdzi
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nawet, że ich gospodarstwa są w bardzo dobrej i dobrej kondycji ekonomicznej. Stosunkowo niski jest odsetek gospodarstw (10%), które w opinii samych właścicieli, są w złej,
bądź bardzo złej kondycji. Warto tu podkreślić, że są to oceny subiektywne i nie zawsze
muszą się one przekładać na możliwości finansowe i produkcyjne każdego gospodarstwa rolnego z osobna. Ponadto, jak już wspomniano wcześniej, analizie poddano wyłącznie gospodarstwa prowadzące produkcję towarową, a więc wyrażane opinie nie są
reprezentatywne dla całego województwa.
Na podobieństwo gospodarstwa rolnego, jednostka integrująca, którą zazwyczaj
jest lokalny zakład przetwórczy, zmierza do osiągnięcia własnych celów, które w tym
przypadku mają także charakter wspólny. Do nadrzędnych celów należy zaliczyć: poprawę rentowności (wynikającą z renty integracyjnej), obniżenie kosztów gospodarowania surowcami, podział ryzyka, osiąganie wysokiej jakości surowców wymaganej przez
technologię przetwórstwa, wzrost konkurencyjności i udziału w rynku przez odpowiednie dostosowanie produkcji do preferencji konsumentów. Warunki rynkowe, oddziałujące istotnie nie tylko na zakłady przemysłu spożywczego, wymuszają zmianę asortymentu produkcji, jak też konkurowanie z innymi jednostkami o odbiorcę produktów
finalnych. Na pytanie – czy w ostatnich dwóch latach sytuacja rynkowa wymusiła zmiany
w produkcji ankietowanych w 2014 roku przedsiębiorstw, aż 2/3 firm potwierdziło takie
zachowanie. Zmiany w asortymencie produkcji w ciągu ostatnich dwóch lat (zmniejszenie lub zwiększenie) dla większości firm kształtowały się na poziomie ok. 25%. Budowa
właściwych z punktu widzenia efektywności i skuteczności kanałów dystrybucji determinuje warunki ekonomiczno-finansowe przetwórcy. Równocześnie coraz większego
znaczenia nabiera w walce konkurencyjnej wysoka jakość oferowanych przetworów
[Firlej 2013, ss. 6–26; Fura 2012, ss. 69–76; Michalczyk 2011, ss. 387–397; Piwowar 1996,
ss. 54–55; Zaorska 2008, ss. 114–119].
Zasadniczą kwestią, z punktu widzenia podjętej problematyki, są faktyczne czynniki
wpływające na kreowanie i rozwój inicjatyw klastrowych według opinii ankietowanych
producentów rolnych oraz przedstawicieli firm przetwórczych. Na szczególną uwagę zasługuje taka cecha, jak kondycja ekonomiczna gospodarstwa rolnego/przedsiębiorstwa
przetwórczego. Na ten czynnik wskazało 87% producentów rolnych, podając go jako
najważniejszy (lokata 1 według skali ważności 1–9) przed takimi, jak: pomysł na innowacyjną działalność, wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami, postawa przedsiębiorcza
producentów rolnych (rys. 1).
Ta grupa czynników szczególnie mocno była akcentowana i wskazywana przez rolników z wykształceniem średnim bądź zawodowym, będący w wieku od 31 do 50 lat.
Nieco mniejszy odsetek producentów rolnych wskazał na takie czynniki jak: skłonność
do ryzyka i podejmowania wyzwań, wyłonienie lidera inicjatywy klastrowej, obecność
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i chęć podmiotów do współpracy, jasno sprecyzowana wizja i skonkretyzowane cele
oraz obszar docelowy posiadający perspektywy rozwoju.
Rysunek 1. Czynniki warunkujące nawiązanie i rozwój inicjatywy klastrowej w opinii
producentów rolnych w 2013 roku według wieku i poziomu wykształcenia (według
skali ważności w %)2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Natomiast wśród przedsiębiorców wynik kształtował się podobnie – aż 83,5% ankietowanych wskazało na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa jako główny czynnik wpływający
na rozwój klastrów (lokata 1 według skali ważności 1–11). Na kolejnych pozycjach znalazły się
takie czynniki, jak: pozyskiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, obecność i chęć podmiotów do współpracy oraz wzajemne zaufanie uczestników inicjatywy (rys. 2 i 3). Na rysunku
2 zaprezentowano determinanty kreowania i rozwoju inicjatywy klastrowej w opinii przedstawicieli firm przetwórczych według okresu działalności podmiotu i jego formy organizacyjnej,
natomiast na rysunku 3 ukazano te czynniki według rodzaju branży i wielkości podmiotu.
2
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Rysunek 2. Determinanty kreowania i rozwoju inicjatywy klastrowej w opinii
przedstawicieli firm przetwórczych w 2014 roku według okresu działalności firmy
i jej formy organizacyjnej (według skali ważności w %)3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wymieniona grupa czynników szczególnie mocno była akcentowana i wskazywana
przez osoby ankietowane – właścicieli firm 1-osobowych i spółek funkcjonujących na
rynku od 21 do 40 lat. W głównej mierze były to firmy najmniejsze (zatrudniające do 9
pracowników) zajmujące się przetwórstwem mięsa, zbożowym oraz owocowo-warzywnym. Nieco mniejszy odsetek przedstawicieli firm wskazał na takie czynniki, jak: skłonność do ryzyka i podejmowania wyzwań, wyłonienie lidera podejmującego inicjatywę,
bliskość wykwalifikowanej kadry pracowników, bliskość zasobów i dostawców surowca/
towaru oraz szerszy dostęp do specjalistycznej informacji. Czynnikami najmniej istotnymi okazały się dostępność odpowiedniej infrastruktury oraz niższe koszty z tytułu
kontraktacji.
3

Dane nie sumują się do100%, ponieważ respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi.
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Rysunek 3. Determinanty kreowania i rozwoju inicjatywy klastrowej w opinii
przedstawicieli firm przetwórczych w 2014 roku według rodzaju branży i wielkości
podmiotu (według skali ważności w %)4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Zaprezentowane dane na rys. 1–3 świadczą o tym, że zarówno ankietowani producenci rolni, jak też przedstawiciele firm przetwórczych, zwracali uwagę na podobne determinanty. Wśród nich należy wymienić następujące: kondycja ekonomiczna gospodarstwa/przedsiębiorstwa, pomysł i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, poziom zaufania
pomiędzy uczestnikami, skłonność do ryzyka i podejmowania działań oraz wyłonienie
lidera inicjatywy klastrowej. Wyniki powyższe mogą świadczyć o podobnym spojrzeniu
obu stron na procesy integracyjne, a wspólny mianownik, przy wzajemnym zrozumieniu
i podjętej współpracy, może być przesłanką nawiązania i dynamicznego rozwoju struktur klastrowych w analizowanym regionie.

4
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Zakończenie
Kondycja ekonomiczna, zarówno gospodarstwa rolnego, jak i przedsiębiorstwa
przetwórczego, stanowi według ankietowanych producentów rolnych i przedstawicieli
firm kluczowy czynnik wpływający na kreowanie i rozwój inicjatyw klastrowych. Struktury klastrowe odgrywają szczególnie istotną rolę w kontekście wzrostu konkurencyjności oraz zwiększania innowacyjności całej gospodarki. Tego rodzaju struktury mogą być
ponadto stymulantem wielu korzystnych zmian, zwłaszcza w kierunku rozwoju zaawansowanych procesów integracyjnych w gospodarce żywnościowej. W ekspansji struktur
klastrowych należy upatrywać nie tylko rozwoju lokalnego, regionalnego, ale również
krajowego i międzynarodowego.
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Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne
i środowiskowe w miastach
Sharing Economy: Economic, Social and Environmental
Effects in Cities
Abstract: The greatest potential for the development of the sharing economy is in the cities due
to the accumulation of people, resources, technologies and interactions. New business models
based on cooperation platforms affect both the economic, social and environmental spheres of
cities. This impact is positive but also negative. The aim of the article is to identify the areas and
directions of the sharing economy and its impact on the sustainable urban development.
Key words: sharing economy, peer-to-peer platforms, cities, sustainable development

Wprowadzenie
Nowe modele biznesowe, w tym konsumpcja oparta na współpracy i ko-kreacja, zostały
uznane przez firmę Frost & Sullivan za jedne z globalnych megatrendów kształtujących
światową gospodarkę do 2025 r. [Frost & Sullivan 2014]. Bez wątpienia zaliczyć trzeba do
nich również te ukształtowane w ramach ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy). Za bodźce do jej rozwoju można uznać, z jednej strony, upowszechnienie Internetu
w skali świata i jego ekonomizację, a także wynikające z globalnego usieciowienia zmiany społeczne i stylu życia, z drugiej zaś, kryzys gospodarczy, który wymusił poszukiwanie
rozwiązań zwiększających efektywność gospodarowania zasobami. Komisja Europejska
definiuje ekonomię współdzielenia jako modele prowadzenia działalności za pośrednictwem platform współpracy (ekonomia platformowa), tworzących ogólnie dostępny
rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne [Komisja Europejska 2016]. Szczególną rolę odgrywają tu aplikacje i platformy
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technologiczne umożliwiające łączenie, a także dopasowywanie konsumentów i dostawców towarów oraz usług (popytu i podaży), w czasie rzeczywistym oraz po znacznie zmniejszonych kosztach transakcji. Celem tych transakcji dla właścicieli zasobów jest
wykorzystanie nadwyżki lub „bezczynności” aktywów w celu wygenerowania dochodów
i zmniejszenia kosztów związanych z ich posiadaniem.
Z punktu widzenia konsumentów ekonomia współdzielenia dostarcza korzyści finansowych wynikających z korzystnej relacji kosztu dostępu do kosztu posiadania zasobów. Dla uczestników ekonomii współdzielenia jest ona nie tylko źródłem zysków
ekonomicznych, ale także korzyści w wymiarze społecznym i ekologicznym. Jak wskazują L. Bőcker i T. Meelen, motywy, którymi kierują się dostawcy i użytkownicy zasobów, mogą wynikać z chęci niesienia pomocy czy oddziaływania na środowisko [Bőcker,
Meelen 2017, ss. 28–39]. Badania przeprowadzone przez tych autorów w 2017 r. wśród
mieszkańców Amsterdamu na temat motywacji uczestnictwa w inicjatywach współdzielenia wskazują, że motywy społeczne i ekologiczne dotyczą zwłaszcza wspólnego użytkowania samochodów i współdzielenia żywności, a biorąc pod uwagę grupy społeczne,
taka motywacja częściej jest przejawiana przez osoby lepiej wykształcone i o wyższych
dochodach [Bőcker, Meelen 2017]. To pozwala traktować ekonomię współdzielenia także jako przestrzeń, w której urzeczywistniają się: postawy przedsiębiorczości społecznej,
generowanie wartości społecznych czy realizacja zrównoważonej konsumpcji.
Taki model ekonomii, ze względu na gęstość zaludnienia, kumulację zarówno zasobów,
jak i popytu oraz intensywność interakcji, ma szczególne znaczenie w miastach. Celem artykułu jest zatem zidentyfikowanie kierunków i obszarów oddziaływania ekonomii współdzielenia na gospodarkę i społeczności miejskie. Przyjęto przy tym założenie, że innowacyjne usługi gospodarki dzielenia się mogą korzystnie wpłynąć na wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy w UE, o ile będą regulowane i rozwijane w odpowiedzialny sposób
[Komisja Europejska 2016]. Struktura artykułu jest następująca: w pierwszej części przedstawione zostało teoretyczne ujęcie ekonomii współdzielenia, w kolejnej – dane statystyczne
charakteryzujące rozmiary tego sektora w skali europejskiej i z uwzględnieniem perspektywy miejskiej, natomiast w trzeciej części artykułu przeprowadzona została identyfikacja
jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy miast. W tym celu dokonano przeglądu
wyników badań prezentowanych w zagranicznym czasopiśmiennictwie naukowym.

Ekonomia współdzielenia – ujęcie teoretyczne
Mechanizm współdzielenia nie jest nowy, bowiem wymiana między ludźmi istniała zawsze,
stanowiąc odbicie relacji społecznych i utrwalając praktyki kulturowe [Belk 2009, ss. 715–734].
Nowym aspektem ekonomii współdzielenia jest dzielenie się zasobami przez nieznajomych
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[Schor 2014]. Wychodzi ona zatem poza krąg członków rodziny, przyjaciół, czy sąsiadów. Jednocześnie wzrasta ryzyko takiego sposobu dzielenia, które próbują minimalizować platformy
internetowe za pomocą systemu ocen i reputacji [Frenken, Schor 2017, ss. 3–10].
W literaturze przedmiotu stosuje się zamiennie wiele terminów określających ekonomię współdzielenia (ekonomia platformowa, ekonomia czy konsumpcja współpracy,
ekonomia zaufania, ekonomia gigów, ekonomia peer-to-peer itd.). Nie można traktować
ich jednak jako synonimów, każdemu z nich odpowiadają bowiem odmienne metody
interakcji [World Economic Forum 2017]. Należy przyjąć, że ekonomia współdzielenia
wpisuje się w szerszy kontekst ekonomii platformowej oraz konsumpcji opartej na
współpracy. Charakteryzują ją trzy zasadnicze cechy: relacje między konsumentami
(C2C), tymczasowy dostęp i fizyczne zasoby.
K. Frenken i współautorzy założyli wąską interpretację terminu „gospodarka współdzielenia”, ograniczającą się do rozumienia jej jako: udzielanie przez konsumentów sobie
nawzajem tymczasowego dostępu do niedostatecznie wykorzystanych aktywów fizycznych („niewykorzystanej zdolności”) z uwzględnieniem motywów społecznych czy ideałów moralnych [Frenken, Meelen, Arets i in. 2015, Timbro 2018]. Tym samym, wykluczają
z tego sektora przejazdy kierowców Ubera, jeśli pokonywali trasę, na którą otrzymali
zlecenie, czy komercyjne oferty najmu miejsc noclegowych na platformie Airbnb. Z kolei, A. Sundararajan przyjmuje szerszą interpretację, według której ekonomia współdzielenia obejmuje wymianę własności i zasobów pomiędzy ludźmi dzięki technologiom,
niezależnie od tego, czy ma ona charakter komercyjny, czy też nie [Sundararajan 2016].
Takie ujęcie łączy zatem motywy ekonomiczne i społeczne.
Zdaniem autorów raportu Timbro Sharing Economy Index istotą gospodarki dzielenia się jest możliwość dopasowania podaży i popytu do nadwyżki zdolności produkcyjnej zasobów między nieznajomymi, a warunkiem realizacji takich interakcji są cyfrowe sieci oraz zaufanie między użytkownikami [Timbro 2018]. Ekonomia współdzielenia
ma zatem na celu bardziej wydajne gospodarowanie zasobami. Jest to możliwe dzięki
optymalizacji ich wykorzystania i ograniczeniu kosztów transakcji. Koszty transakcyjne
wynikające z poszukiwania i zawierania umów oraz dokonywania rozliczeń za sprawą
nowoczesnych technologii uległy znacznemu obniżeniu. Transakcje regulowane są na
platformach peer-to-peer w ramach standardowych umów i systemów płatności online,
co pozwala nie tylko redukować koszty tych umów, ale także – za pomocą oceny wiarygodności użytkowników – ograniczyć ryzyko ich zawierania.
Gospodarka współdzielenia obejmuje trzy kategorie uczestników, a mianowicie:
·· usługodawców dzielących się swoimi dobrami, zasobami, czasem lub umiejętnościami – mogą to być osoby fizyczne oferujące usługi okazjonalnie (ang. peers) lub usługodawcy zawodowo zajmujący się świadczeniem usług (profesjonalni dostawcy usług);
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·· konsumentów wyżej wymienionych usług/zasobów;
·· pośredników – kojarzących za pośrednictwem platformy internetowej dostawców
z użytkownikami i ułatwiających transakcje między nimi (platformy współpracy) [Komisja Europejska 2016].
Obszary zastosowania współdzielenia zasobów są bardzo różnorodne. Kluczowe
sektory i przykłady platform zostały przedstawione w tabeli (zob. tabela 1).
Tabela 1. Kluczowe sektory ekonomii współdzielenia
Sektor
Mobilność i transport

Przestrzeń

Umiejętności, talenty
Finanse
Zdrowie
Użyteczności
Dobra ogólne
Żywność
Nauka

Rodzaj
Współdzielenie przejazdów
Pozyskiwanie przejazdów
Dzielenie się jazdą
Dzielenie pojazdów
Miejsca noclegowe
Miejsca pracy
Przestrzeń magazynowa
Przestrzeń rekreacyjna
Usługi osobiste
Usługi specjalistów
Pożyczanie pieniędzy
Crowdfunding
Ubezpieczenia
Wyposażenie medyczne
Usługi medyczne
Telekomunikacja
Informacja
Energia
Używane/nieużywane produkty
Produkty pożyczkowe
Posiłki
Otwarte kursy
Uczenie się peer-to-peer

Przykład
BlaBlaCar
Lyft
Uber
Zipcar
Airbnb
WeWork
MakeSpace
596 Acres
TaskRabbit
Upwork
LendingClub
Kickstarter
Friendsurance
Cohealo
CrowdMed
Fon
OpenDataSoft
Gridmates
OLX
Peerby
Meal Sharing
Coursera
P2PU

Źródło: [World Economic Forum 2017].

Rozwój ekonomii współdzielenia w UE – perspektywa
krajowa i miejska
Początki ekonomii współdzielenia przypadają na okres rozpoczynający się w 2010 r., a istotny udział w rynku i wpływ na społeczeństwo podmioty tego sektora osiągnęły w 2014 r.
[Rosa 2016]. Badania PricewaterhouseCooper (PwC) wskazują, że sektor ekonomii współdzielenia w Europie w 2015 r. obejmował ponad 275 platform i zrealizowano za ich pomocą
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transakcje na kwotę ponad 28 bln euro [PwC 2016]. Firma szacuje, że w 2025 r. będzie to już
570 bln euro. Dane te potwierdzają wysoką dynamikę wzrostu tej branży w Europie.
Popularność ekonomii współdzielenia wśród użytkowników w dużym stopniu determinowana jest ich potrzebą dostępu do dóbr i usług, będącego alternatywą posiadania.
Badania przeprowadzone przez firmę Accenture wskazują, że 62% Amerykanów uważa
poziom satysfakcji osiągany w wyniku dzielenia się za taki sam, jakby to miało miejsce
w przypadku posiadania [Accenture 2016]. Popularność ekonomii współdzielenia na
świecie została oceniona przez szwedzki think tank Timbro, który opracował w 2018 r.
wskaźnik ekonomii współdzielenia Timbro Sharing Economy Index [Timbro 2018]. Jest to
pierwszy globalny ranking klasyfikujący 213 krajów pod względem popularności ekonomii współdzielenia. Na jego czele znalazły się kraje o rozwiniętym sektorze turystycznym, w których ekonomia współdzielenia dotyczy w głównej mierze usług noclegowych. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Islandia, a następne: Turcja, Malta, Czarnogóra,
Nowa Zelandia i Chorwacja. Polska uplasowała się w klasyfikacji ogólnej na 92. miejscu,
natomiast wśród państw UE na 22. pozycji. Również wśród krajów UE najlepsze lokaty
osiągnęły kraje o wysokim potencjale turystycznym [Timbro 2018] (zob. wykres 1).
Wykres 1. Wskaźnik popularności ekonomii współdzielenia w krajach UE (2018 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Timbro 2018].

W raporcie Timbro zidentyfikowano czynniki wpływające na rozpowszechnienie
ekonomii współdzielenia w analizowanych krajach [Timbro 2018]. Wskazano na znaczenie wolności gospodarczej (im jest ona wyższa, tym większy sektor współdzielenia),
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zwłaszcza w krajach zamożniejszych, o wyższym PKB per capita. Spośród typów wolności gospodarczej, mierzonej przez organizację Freedom House, znaczący wpływ na
rozwój sektora ekonomii współdzielenia, zdaniem autorów wskaźnika, ma swoboda
regulacyjna [Timbro 2018]. Istotnym czynnikiem dla rozwoju tego sektora jest także dostęp do szerokopasmowego Internetu, mający znaczenie niezależnie od poziomu zamożności kraju (uwzględnienie tego czynnika w analizach spowodowało, że wskaźnik
PKB per capita jest ujemnie skorelowany ze wskaźnikiem ekonomii współdzielenia). Kraje
zamożne o wysokim PKB per capita charakteryzują się – w odróżnieniu od mniej zamożnych – wysokimi wartościami wszystkich analizowanych zmiennych: wskaźnika dostępu
do szerokopasmowego Internetu, wskaźnika wielkości sektora publicznego, wskaźnika
jakości systemu prawnego oraz zaufania społecznego. Czynniki te zostały zdefiniowane
jako czynniki zdolności państwa do wspólnego działania [Timbro 2018].
Dotychczas nie przeprowadzono badań na temat wielkości sektora ekonomii współdzielenia w miastach europejskich. Jego skalę obrazują natomiast dane dotyczące
użytkowników poszczególnych serwisów peer-to-peer, np. Airbnb. Największa podaż
ofert noclegowych na platformie Airbnb w miastach europejskich występuje w stolicach państw [Adamiak 2018]. Biorąc pod uwagę wskaźnik liczby ofert przypadających
na 1 tys. mieszkańców, najwyższe wartości uzyskują: Batumi (40,1), Split (34,2), Marbella
(31,1), Wenecja (26,7), a zatem destynacje turystyczne [Adamiak 2018] (zob. tabela 2).
Tabela 2. Miasta europejskie z największą liczbą ofert na platformie Airbnb
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miasto
Paris (Métropole)
London
Rome
Barcelona (Àrea Metropolitana)
Berlin
Madrid (Área Metropolitana)
Aix-Marseille-Provence (Métropole)
Copenhagen
Istanbul
Amsterdam

Liczba ofert (w tys.)
56,8
55,4
25,3
21,6
16,6
14,9
14,0
13,5
12,9
12,5

Liczba ofert na 1 tys.
mieszkańców
8,0
6,3
8,8
6,7
4,7
2,7
7,5
17,6
0,9
14,7

Źródło: [Adamiak 2018].

Wpływ ekonomii współdzielenia na systemy miejskie
W 2008 r. liczba mieszkańców miast na świecie po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę mieszkańców pozostałych obszarów. Populacja świata (7,3 mld ludzi, stan na
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2016 r.) to w 52% mieszkańcy miast, w 33% mieszkańcy skupisk miejskich, a zaledwie
w 15% mieszkańcy wsi. Stopień urbanizacji (udział ludności miejskiej) poszczególnych
kontynentów przekracza 73% (Ameryka Północna) i osiąga 89% w przypadku Azji [Pobłocki 2017]. Koncentracja ludzi w miastach, a tym samym zasobów (kapitału: rzeczowego, ludzkiego, organizacji, technologii, wiedzy, informacji) oraz wynikające z tego problemy związane z mobilnością, kreują potrzeby i dogodne warunki dla rozwoju ekonomii
współdzielenia. Wpływ urbanizacji na rozwój ekonomii współdzielenia, zarówno po stronie popytu, jak i podaży w sektorze mobilności, pokazują badania, np. prowadzone przez
B. Cohena i J. Kietzmanna [Cohen, Kietzmann 2014, ss. 279–296].
Raport z badań przeprowadzonych wśród 127 podmiotów/inicjatyw ekonomii współdzielenia na świecie wyraźnie wskazuje ich orientację przestrzenną na miasta – 59% z nich
swoją działalność prowadzi w miastach dużych, 44% – w małych, a zaledwie 15% – na obszarach wiejskich [Wagner, Kuhndt, Lagomarsino i in. 2015]. Badania te potwierdziły ponadto znaczenie nie tylko wyższej gęstości zaludnienia miast i istnienia dużego potencjału
niedostatecznie wykorzystanych zasobów oraz umiejętności, jako warunków wstępnych,
dla inicjatyw udostępniania, ale także istniejącej infrastruktury i technologii umożliwiającej dzielenie się oraz wyższego odsetka osób w wieku 20–35 lat, o największym potencjale
i otwartości, jeśli chodzi o dzielenie się pomysłami.
Wpływ ekonomii współdzielenia na miasta może być identyfikowany w trzech zasadniczych sferach: społecznej, gospodarczej i środowiskowej (zob. rysunek 1). Tym samym można uznać, że ma ona potencjał oddziaływania na zrównoważony rozwój miast.
Rysunek 1. Obszary oddziaływania ekonomii współdzielenia na miasta

Źródło: opracowanie własne.
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Wraz z rozwojem ekonomii współdzielenia i potencjalnymi możliwościami ograniczania produkcji dóbr na rzecz współdzielenia zasobów wzrastały oczekiwania dotyczące
osiągania korzyści dla zrównoważonego rozwoju miast. Potwierdzone zostały one przede wszystkim we współdzieleniu przejazdów i środków transportu oraz jego wpływie na
ograniczenia emisji CO2. Badania T.D. Chena i K.M. Kockelmana wskazują na 5-procentową oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych za sprawą współdzielonej
mobilności w Stanach Zjednoczonych [Chen, Kockelman 2015]. Badania H. Nijland, J. van
Meerkerka i A. Hoena – przeprowadzone wśród 363 użytkowników współdzielonych samochodów w Holandii – wykazały redukcję emisji CO2 o 240–390 kg rocznie na osobę,
co oznacza o 13–18% mniejszą emisję CO2 niż w przypadku generowanej przez własny
samochód [Nijland, Meerkerk, Hoen 2015].
Jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów ekonomii współdzielenia jest współdzielona mobilność, do której zaliczyć można zarówno współdzielenie pojazdów (samochodów, rowerów, skuterów itd.), jak i przejazdów. Umożliwia ona użytkownikom
korzystanie z doraźnych przejazdów, co zmienia sposób, w jaki podróżujący – zwłaszcza w miastach – korzystają ze środków transportu i nawiązują połączenia między
nimi [Shaheen, Chan 2016, ss. 573–578]. Wpływ ekonomii współdzielenia na decyzje
transportowe użytkowników miast może zatem polegać na przesunięciach przejazdów zarówno z transportu prywatnego do współdzielonego, jak i z transportu publicznego do współdzielonego [Le Vine, Lee-Gosselin, Sivakumar i in. 2014, ss. 218–229].
W tym drugim przypadku omawiane wyżej korzyści środowiskowe w zakresie emisji
CO2 mogą być znacznie mniejsze. Szczególnie korzystna będzie integracja przejazdów współdzielonych z transportem publicznym, np. roweru miejskiego i transportu
kolejowego. Badania w zakresie współdzielonej mobilności wskazują na jej pozytywny wpływ zarówno na warunki podróżowania, jak i zmniejszenie używania samochodów prywatnych. Analizy efektów współdzielenia samochodów prowadzone w pięciu
miastach: Calgary, San Diego, Seattle, Vancouver i Waszyngtonie, wykazały poprawę
szybkości i wygody przejazdów dla użytkowników, oszczędności kosztów podróżowania, ograniczenie liczby przejechanych kilometrów (szacunkowo od 6% wśród użytkowników z Calgary do 16% u użytkowników z Waszyngtonu), redukcję emisji gazów
cieplarnianych (o 4–18% w badanych miastach) [Martin, Shaheen 2016]. Badanie to
udowodniło także wpływ współdzielonej mobilności na decyzje użytkowników dotyczące zarówno sprzedaży samochodów prywatnych (2–5% użytkowników podejmowało decyzję o sprzedaży własnego samochodu ze względu na dostęp do usługi
najmu krótkoterminowego), jak i rezygnacji z zakupu własnego samochodu (7–10%
użytkowników odstąpiło od takiego zamiaru), a w efekcie na redukcję liczby samochodów w badanych miastach o 28 tys. pojazdów.
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Badacze zajmujący się turystyką coraz bardziej zainteresowani są wpływem sektora
ekonomii współdzielenia na przemysł turystyczny i zachowania turystyczne [Dolnicar
2017, Dredge, Guimóthy 2017, Guttentag 2015, ss. 1192–1217]. Bez wątpienia, ekonomia
współdzielenia przyczyniła się do wzrostu podaży miejsc noclegowych i rozwoju rynku miejsc noclegowych w prywatnych nieruchomościach na niespotykaną dotychczas
skalę. Z drugiej jednak strony, badania wskazują na występowanie niekorzyści ekonomicznych, np. w segmencie tańszych usług hotelowych, w którym platforma Airbnb
przejęła ich funkcje, prowadząc do znaczącej redukcji przychodów [Zervas, Proserpio,
Byers 2014, 2017, ss. 687–705]. Badania identyfikują również negatywne konsekwencje
rosnącej popularności Airbnb dla sąsiedztwa współdzielonych miejsc noclegowych –
zwłaszcza w miastach turystycznych – polegające na uciążliwości spowodowanej dużą
rotacją najemców i wzroście poczucia niebezpieczeństwa wśród stałych mieszkańców
dzielnic miast. B.G. Edelman i D. Geradin wymieniają liczne negatywne oddziaływania
na postawy sąsiadów, które wynikają z dużej rotacji wynajmu krótkoterminowego: goście denerwują mieszkańców, prosząc o pomoc, wykorzystując konkurencyjne zasoby
publiczne (takie jak miejsca parkingowe), nie dbając o wspólne zasoby, ponieważ nie
pozostają na trwałe w społeczności [Edelman, Geradin 2015, ss. 293–328].
W literaturze potwierdzony został także wpływ ekonomii współdzielenia na rynek
nieruchomości, związany z dużą popularnością platform umożliwiających współdzielenie miejsc noclegowych, a tym samym wzrostem podaży ofert noclegu. Napływ turystów i możliwość uzyskania zysków z udostępniania powierzchni mieszkaniowych
spowodował wzrost popytu na zakup nieruchomości i ich najem w celach dalszego ich
udostępniania przez platformy typu Airbnb. Zwiększony popyt skutkuje wzrostem cen
sprzedaży i czynszów mieszkań w popularnych lokalizacjach.
Ekonomia współdzielenia stwarza także możliwości pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców miast. Chodzi tu przede wszystkim o podstawowe
usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak: sprzątanie, ogrodnictwo,
utrzymanie basenu itp. [Burtch, Carnahan, Greenwood 2016, Sigala, Dolnicar 2017,
ss. 77–86]. Możliwe do osiągnięcia są także korzyści społeczne dzięki nawiązywaniu relacji pomiędzy nieznajomymi, które mogą przekształcić się w trwalsze interakcje [Schor
2015, Fitzmaurice, Ladegaard, Attwood-Charles 2016, Ladegaard 2018]. W niektórych
przejawach ekonomii współdzielenia (np. w dzieleniu się posiłkami) generowane są
korzyści społeczne w postaci pomocy i integracji społecznej. Z drugiej jednak strony,
zdarzają się przypadki przeciwne, prowadzące do dezintegracji społecznej, czy nawet
zjawisko dyskryminacji ze względu na rasę i narodowość (współdzielenie miejsc noclegowych, współdzielenie przejazdów).
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Zakończenie
Ekonomia współdzielenia, bez wątpienia, zmienia wzorce konsumpcji dóbr i usług, co
determinuje kierunki rozwoju gospodarek miejskich. Szczególny wpływ tego sektora widoczny jest w segmencie miejskich usług turystycznych, rynku nieruchomości czy usług
transportowych. Może on przybierać zarówno charakter pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań. Należy wyraźnie podkreślić, że skala negatywnych efektów ekonomii
współdzielenia jest równie duża, jak tych pozytywnych (zob. tabela 3).
Tabela 3. Korzyści i niekorzyści zewnętrzne ekonomii współdzielenia w miastach
Obszar
Środowisko
Mobilność

Turystyka

Usługi hotelarskie

Usługi transportowe

Rynek nieruchomości

Społeczeństwo

Korzyści
Redukcja CO2
Wzrost mobilności i szybkości,
redukcja przejazdów
samochodami prywatnymi,
integracja środków transportu
Wzrost liczby turystów, wzrost
dostępności ofert najmu miejsc
noclegowych

Niekorzyści
–
Redukcja przejazdów
transportem publicznym
Wzrost zatłoczenia popularnych
destynacji turystycznych

Zmniejszenie popytu na usługi
w segmencie tańszych usług
Uzupełnianie podaży ofert rynku
hotelowych.
hotelowego
Zamknięcie hoteli i wzrost
bezrobocia
Zmniejszenie popytu
Dywersyfikacja sposobów
na usługi transportowe
przemieszczania się w miastach,
w zakresie tradycyjnego najmu
wzrost konkurencyjności rynku
samochodów i przejazdów
przewozów pasażerskich
taksówkami
Wzrost popytu na zakup i najem
mieszkań, w celach ich dalszego Wzrost stawek czynszów najmu
udostępniania za pomocą
i cen mieszkań
platform peer-to-peer
Zagrożenie dla integracji
Rozwój więzi społecznych
społecznej.
między nieznajomymi,
Konflikty w sąsiedztwie.
tworzenie poczucia wspólnoty. Wzrost poczucia
Wzrost integracji społecznej
niebezpieczeństwa.
Dyskryminacja

Źródło: opracowanie własne.

Z tego powodu szczególnie istotna jest polityka władz miejskich w zakresie ekonomii współdzielenia. Z jednej strony, niezbędne są działania mające na celu eliminację jej negatywnych następstw, z drugiej – kreowanie warunków dla jej rozwoju. Coraz
większa liczba przykładów strategicznego podejścia miast do ekonomii współdzielenia
184

Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe w miastach

(Amsterdam, Milano), jak i miejskich inicjatyw współdzielenia, świadczy o rosnącej
świadomości włodarzy miejskich, co do potencjału, twórczych implikacji i roli nowych
modeli interakcji ich mieszkańców.
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Warunki tworzenia efektywnych modeli
akceleracji startupów dla wspierania innowacyjnej
przedsiębiorczości w Polsce
Conditions for Creating Effective Startup Acceleration Models
to Support Innovative Entrepreneurship in Poland
Abstract: Business accelerators are important institutions supporting entrepreneurship by leading innovative business solutions to the so-called investment readiness or market readiness
phase. Institutions running accelerators, thanks to the involvement of specialists in many fields,
cooperation with investors and corporations allow to significantly reduce the risk of failure of the
projects enabling their rapid commercialization. Running an accelerator is a challenge in the organization of acceleration processes, i.e. the implementation of necessary activities in an effective
manner, by providing high quality support to startups in order to develop and implement highly
innovative projects in the most optimal way regarding costs, time and solutions quality. Therefore, the entities implementing startup acceleration programs are constantly looking for improvement opportunities, observing the global dynamic development of accelerators in the world.
Key words: business accelerators, acceleration programs, innovative entrepreneurship,
startups, entrepreneurship support

Wprowadzenie
Od kilku lat coraz większą popularnością, wśród szerokiego wachlarza instytucji wsparcia
biznesu, cieszą się tzw. akceleratory biznesu. Ich zadaniem jest przyspieszanie rozwoju
innowacyjnych rozwiązań biznesowych za pomocą wsparcia udzielanego ich autorom
w doprowadzaniu przedsięwzięć od fazy koncepcji lub prototypowania do fazy gotowości rynkowej bądź gotowości inwestycyjnej.

Marta Czyżewska

Upatrywanie w innowacjach siły napędowej rozwoju gospodarczego skutkuje kumulacją wysiłku wielu środowisk w celu wypracowywania możliwie najbardziej skutecznych
modeli realizacji działań akcelerujących innowacyjne pomysły [Dellermann, Lipusch, Ebel
2018; Cohen, Hochberg 2014]. Akceleratory biznesu pomagające w rozwoju startupom,
a zarazem także twórcom nowych rozwiązań biznesowych o znaczącym potencjale rynkowym, są relatywnie nowymi formami wspierania biznesu, często utożsamianymi z inkubatorami przedsiębiorczości [Grzywacz, Jagodzińska-Komar 2018, ss. 207–219; Berger,
Norman 2008, ss. 20–28; Pauwels, Clarysse, Wright i in. 2016, ss. 13–24]. Jest to konsekwencją tego, iż tzw. programy akceleracji prowadzone są przez instytucje oferujące również
powierzchnię inkubatorową, zaś same inkubatory oprócz powierzchni zapewniają także
wsparcie w zakresie doradztwa i finansowania. Akceleratory, z kolei, obok przestrzeni do
pracy, oferują pomysłodawcom inicjującym innowacyjne projekty biznesowe przeważnie kapitał, ale także trening, często w zamian, obejmując w przedsięwzięciu niewielkie
– zwykle jednocyfrowe – udziały. Programy akceleracyjne trwają od kilku miesięcy do
ok. 1 roku, przeważnie są intensywne, a ich celem jest pomoc założycielom startującego
przedsięwzięcia w takim dopracowaniu produktu oraz modelu biznesowego, aby przygotować rozwiązanie do wprowadzenia na rynek lub/i do pozyskania kapitału od inwestora
na jego rozwój. Optymalizacja warunków realizacji tego procesu w zakresie efektywności
kosztowej, czasowej, skuteczności i adekwatności merytorycznego wsparcia, zapewnienia finansowania etapu zasiewów, startu i wczesnego rozwoju jest bardzo dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że to właśnie w akceleratorach rozwijane są innowacje o najwyższym
stopniu ryzyka i przełomowym znaczeniu dla gospodarki. Czas, natomiast, w przypadku
wdrażania radykalnych innowacji, odgrywa kluczową rolę, stąd tempo realizacji procesów
rozwojowych jest często warunkiem rozstrzygającym o rezultatach globalnego wyścigu
innowacyjności [Krukowski 2012, ss. 149–159; Pałucha 2015, ss. 353–368; Cooper 1993].
Celem artykułu jest analiza stosowanych na świecie modeli akceleracji biznesu pod
kątem identyfikacji warunków determinujących osiąganie sukcesów w procesach akceleracji startupów. Poszukując dobrych wzorców dla polskich organizacji, przeanalizowano światowe doświadczenia, bazując na analizie źródeł zastanych, jak też obserwacji
autorki poczynionych podczas kilkutygodniowego cyklu wizyt studyjnych w amerykańskich organizacjach, które – z dużymi sukcesami – akcelerują innowacyjne startupy.
Zaprezentowano też wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników pierwszej
edycji programu akceleracyjnego Start In Podkarpackie realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA [https://www.startinpodkarpackie.pl, dostęp:
6.09.2018]. Wnioski z analiz, obserwacji i badań mogą być wsparciem akceleratorów startupów w procesie doskonalenia ich działania.
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Modele organizowania procesów akceleracyjnych
w rozwoju innowacyjnych startupów
Akceleratory to instytucje oferujące programy wsparcia dla początkujących firm lub osób
posiadających perspektywiczny pomysł na biznes [Gutkowski 2015, Pique, Berbegal-Mirabent, Etzkovitz 2018]. Wsparcie to obejmuje zarówno zweryfikowanie pomysłu, a konkretnie funkcjonalności tworzonego rozwiązania, jak i angażowanie do współudziału
w jego realizacji – już na wczesnych jego etapach – potencjalnych klientów, partnerów
biznesowych, mentorów i ekspertów z wielu dziedzin. Pozwala to w sposób uporządkowany, a przy tym oszczędny (wg metodologii Lean Startup) i ograniczający ryzyko,
opracowywać innowacyjne rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby rynku.
Diagnoza potrzeb i problemów jest punktem wyjścia do tworzenia nowych rozwiązań,
a grono potencjalnych klientów, mentorów i przedsiębiorstw, współpracujących z akceleratorami, pozwala kreować rozwiązania cechujące się znacznymi przewagami konkurencyjnymi oraz minimalizować ryzyko niepowodzeń.
W ostatnich latach wyodrębnić można trzy trendy w modelach akceleracji biznesowej, a mianowicie:
1. Akceleratory, które specjalizują się w wybranych branżach – specjalizacja pionowa (ang. vertical specialization).
2. Platformy współpracy – specjalizacja pozioma (ang. horizontal specialization).
3. Akceleratory prowadzone przez korporacje (ang. corporate led accelerators [Colin
Tomkins-Bergh 2015].
Istotnym warunkiem powodzenia akceleratora realizowanego w każdym z modeli
jest właściwy dobór ekspertów, mentorów, potencjalnych klientów oraz inwestorów do
rozwijania konkretnego przedsięwzięcia. Z akceleratorem Plug and Play, mającym siedzibę główną w Sunnyvale w Kalifornii, współpracuje jednocześnie nawet 300 przedsiębiorstw, z których każde oddelegowuje swoich ekspertów do akceleracji innowacyjnych
przedsięwzięć. Akcelerator ten określony został jako „warsztat dla startupów z najwyższej jakości częściami i biznesowymi rozwiązaniami” [Fidelman 2014]. Sam zaś określa
siebie jako globalną platformę innowacji łączącą startupy z korporacjami, inwestującą
corocznie w ponad 100 firm, posiadającą 22 lokalizacje na całym świecie i szczycącą się
takimi firmami, jak: PayPal, Dropbox, SoundHound i Lending Club [https://www.plugandplaytechcenter.com/about/, dostęp: 6.09.2018].
Miarą sukcesu akceleratora są bowiem sukcesy firm, które ukończyły program, czyli
ich reputacja, wycena, wielkość kapitału pozyskanego od inwestorów, ale także skala
działalności akceleratora przejawiająca się w liczbie: zorganizowanych programów,
otrzymanych aplikacji, projektów przyjętych do programów akceleracyjnych, wydarzeń
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o tematyce przedsiębiorczej, partnerów oraz oddziałów na całym świecie. Finansowymi miarami sukcesu akceleratora są wartości: kapitału pozyskanego od sponsorów na
realizację programów (często dane poufne), wygenerowanych przychodów ze sprzedaży udziałów posiadanych w akcelerowanych startupach, kapitału zainwestowanego
w przedsięwzięcia, wycen rynkowych podmiotów, które ukończyły program.
Według danych National Business Incubation Association, pierwszy na świecie akcelerator biznesu, tj. Y Combinator, dowiódł, iż niektóre firmy potrzebują jedynie finansowania
zalążkowego, zaś inne mogą wymagać kilku rund finansowania [https://www.ycombinator.com/about/#whatwedo, dostęp: 6.09.2018]. Celem akceleratora Y Combinator jest
przeprowadzenie autora pomysłu przez pierwszą fazę, co zwykle oznacza zbudowanie
imponującego rozwiązania, na którego ekspansję można, korzystając ze wsparcia akceleratora, pozyskać pieniądze od inwestorów kapitałowych lub sprzedać przedsięwzięcie
partnerowi branżowemu. Y Combinator założony przez Paula Grahama w 2005 r. w Mountain View w Dolinie Krzemowej pomógł 1400 firmom w początkowej fazie ich rozwoju.
Inwestuje obecnie średnio 120 tys. dolarów w jedno przedsięwzięcie, obejmując 7% udziałów (wcześniej 11 tys. dolarów oraz 3 tys. dolarów na jednego założyciela). Do końca 2017 r.
Akcelerator Y Combinator pozyskał ponad 17 mld dolarów, a zrealizował 228 wyjść, z których uzyskał przychody w wysokości 4,3 mld dolarów [https://www.seed-db.com/accelerators/view?acceleratorid=1011, dostęp: 6.09.2018]. Dzięki temu akceleratorowi rozwinęły
się m.in.: Dropbox, Airbnb, Reddit, Zenefits, Instacart i Weebly.
Obok platform współpracy – modelu akceleracji nastawionego na szerokie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które następnie są prezentowane inwestorom finansowym (aniołom biznesu albo funduszom venture capital) – występuje model akceleratora ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów korporacji. Według niego działają:
przywoływany wyżej Plug and Play, ale także polskie akceleratory finansowane z funduszy UE w ramach programu Scale Up. Ich celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami
korporacji, w tym spółek Skarbu Państwa [Ogłoszenie o konkursie… 2016]. Akceleratory
pozyskują finansowanie od sponsorów – pełnią rolę agentów, poszukując projektów
na zlecenie. Obok modeli, w których wiele korporacji sponsoruje działania operacyjne
jednego akceleratora, funkcjonują także akceleratory prowadzone samodzielnie przez
korporacje, np.: Orange Fab, IBM Alpha Zone, EY Startup Challenge, Beta (Deloitte), a także banki [https://www.corporate-accelerators.net/database/, dostęp: 6.09.2018; Świeszczak 2017, ss. 239–250].
Również akceleratory w programie e-Pionier funkcjonują w tym, reprezentującym podejście popytowe, modelu. Wspierają one pomysły pomagające rozwiązywać
problemy istotne społecznie lub gospodarczo, a zgłaszane przez instytucje publiczne.
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Rozwiązania bazują na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych – PCP (ang. pre-commercial procurement) [Lista projektów… 2016].
Upowszechnianie akceleracji biznesowej w skali globalnej w ostatnich latach zrodziło wiele modeli zarówno o różnej skuteczności, jak i o różnym poziomie dopasowania
do specyfiki zdiagnozowanych problemów i potrzeb oraz filozofii prowadzenia biznesu
w danym kraju.
Z badania „2016 Global Accelerator Survey”, w którym wzięły udział 164 organizacje
prowadzące akceleratory wynika, iż prowadzą one programy w 41 krajach świata, a w 2016
r. wsparły razem ponad 8 tys. przedsięwzięć, przy czym większość z nich wystartowała
ze swoim pierwszym programem akceleracyjnym po 2010 r. [GALI 2017] (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Data (rok) uruchomienia pierwszego programu akceleracyjnego

Źródło: [GALI 2017].

Rekrutacja projektów a warunki skutecznych
modeli akceleracji
Istotnym elementem polityki zarządzania procesami akceleracji jest precyzyjne zdefiniowanie przejrzystych i zrozumiałych kryteriów selekcji stosowanych w procesach naboru projektów do programów akceleracji. Powinny być one jasno określone, wyjaśnione
i jednakowo rozumiane przez zespół pracowników akceleratora, jak również powinny
zostać zakomunikowane w stosownych regulaminach potencjalnym pomysłodawcom
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aplikującym do programu. Najczęściej przyjmowanymi kryteriami selekcji stosowanymi w procesach naboru projektów są: innowacyjność; zaawansowanie technologiczne
i gotowość rynkowa, czyli zdolność zespołu do stworzenia produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (ang. minimum viable product); skalowalność, tj. możliwość
rozwoju produktu lub usługi; znaczący potencjał rynkowy przedsięwzięcia ekspansji
międzynarodowej; kreatywność, kompetencje i doświadczenie zespołu. Stosowane kryteria oceny wynikają z reguł przyjętych odnośnie przypisywania wag do poszczególnych
aspektów oceny. Końcowa ocena projektu zależy od sumarycznej liczby punktów przypisanych przez grono osób upoważnionych do podejmowania decyzji w procesie selekcji,
w szczególności zaś mają na nią wpływ uprzywilejowane głosy wybranych partnerów
(np. sponsorów) dokonujących wyboru uczestników do programu. I tak na przykład:
w sieci akceleratorów Plug and Play, którą założył Saeed Amidi w Sunnyvale w Kalifornii, to przedstawiciele korporacji sponsorujących akcelerator wybierają kandydatów do
programów akceleracyjnych spośród projektów wstępnie wyselekcjonowanych przez
pracowników akceleratora. Natomiast pozostali partnerzy (np. uczelnie), współpracujący z akceleratorem, występują jedynie w roli obserwatora bez prawa głosu w decyzjach
dotyczących naborów. Uprzywilejowanie korporacji w procesie decyzyjnym na etapie rekrutacji projektów skutkuje wybieraniem przedsięwzięć perspektywicznych z punktu widzenia dalszej ekspansji korporacji. Zdefiniowane potrzeby korporacji i posiadany przez
nią szeroki dostęp do dużych i chłonnych rynków pozwalają istotnie ograniczać ryzyko
i projektować rozwiązania, na które występuje realne zapotrzebowanie.
Wadą tego modelu może być ograniczenie niezależności autorów startupów
w kreowaniu innowacyjnych projektów. Jednak z punktu widzenia efektywności procesów akceleracji – rozumianej jako skuteczność realizacji wsparcia projektów, których
zadaniem jest możliwie szybkie wprowadzanie innowacji na rynek – model ten należy
uznać za efektywny.
Istotnym czynnikiem warunkującym rekrutację projektów o wysokiej wartości, w rozumieniu wymienionych kryteriów, jest informowanie i prowadzenie naboru w sposób
wydajny, tj. kanałami zapewniającymi dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej przy
relatywnie niedużych wydatkach na promocję. Stąd znane akceleratory realizują programy w skali globalnej dzięki wsparciu rekrutacyjnemu sieci partnerów. Zaangażowanie
dużej liczby przedsiębiorstw, inwestorów, uczelni, instytucji umożliwia efektywne docieranie do szerokiego grona twórców innowacyjnych rozwiązań i zapewnia znaczący
napływ aplikacji oraz kwalifikowanie do programów tych z nich, które mają największy
potencjał rozwojowy.
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Finansowanie procesów akceleracji jako warunek sukcesu
programów akceleracyjnych
Finansowanie akceleratorów oraz ocena rentowności ich działań to fundamentalne zagadnienia rozważań na temat modeli akceleracji biznesu. W Polsce i krajach UE, relatywnie częściej niż w innych częściach świata, występują akceleratory finansowane ze źródeł
publicznych, np. te w ramach programów Scale UP oraz e-Pionier. Jak pokazują światowe, ale również polskie doświadczenia, tworzone z publicznych źródeł finansowania akceleratory nie są modelami ocenianymi dotychczas jako efektywne i trwałe, choć w coraz
większym stopniu wymagane zaangażowanie prywatnych źródeł finansowania pozwala
przypuszczać, iż akceleratory te będą poprawiać efektywność funkcjonowania.
W USA funkcjonują inicjatywy akceleracyjne sponsorowane przez korporacje, inwestorów, ale także dodatkowo współfinansowane przez uczestników programu, np. Blackbox
[http://blackbox.vc/about/blackbox/, dostęp: 6.09.2018]. Jest to dwutygodniowy program
pozwalający za pomocą wysokiej jakości mentoringu wspierać ekspansję wstępnie zweryfikowanych przez rynek rozwiązań i wprowadzać je przez Dolinę Krzemową na rynki
globalne. Uczestnik za udział w programie wnosi opłatę w wysokości 15 tys. dolarów. Kwota ta pokrywa także koszty pobytu w akceleratorze, czyli wyżywienia i zakwaterowania.
Blackbox założył Fadi Bishara, natomiast przedsięwzięcie sponsoruje Google, zapewniając,
obok finansowania i sieci partnerskiej w 125 krajach, także rozwiązania technologiczne
adresowane do startupowych społeczności. Ponadto, finansowanie oraz wsparcie merytoryczne oferują: Silicon Valley Bank, WilmerHale (kancelaria prawna), IBM i firma Rackspace (w zakresie infrastruktury i usług IT) oraz Stripe (podmiot wyspecjalizowany w obsłudze
płatności) [http://blackbox.vc/about/blackbox/, dostęp: 6.09.2018].
Komplementarność merytoryczna, technologiczna i finansowa partnerów to istotne
aspekty warunkujące skuteczność procesów akceleracji, a uwidaczniające się zwłaszcza
w programach prowadzonych w skali jednego regionu. Włączenie do realizacji programów akceleracyjnych sponsorów, którzy poza finansowaniem spełniają ważną rolę
w łańcuchu wartości procesów akceleracji, umożliwia zapewnienie wysokiej jakości merytorycznego wsparcia. Z drugiej strony, im większe grono sponsorów, tym większe ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy nimi, przejawiające się w konieczności
konkurowania o możliwość współtworzenia i rozwijania najlepszych rozwiązań w przypadku zainteresowania kilku korporacji lub inwestorów tym samym pomysłem.
Z badania „2016 Global Accelerator Survey” wynika, że najważniejszym źródłem kapitałów na finansowanie programów akceleracyjnych są korporacje (21%), w następnej
kolejności: organizacje charytatywne (19%), rządy (18%), przychody z usług doradczych
(6%), fundusze venture capital (5%) [GALI 2017]. Przeważnie akceleratory korzystają z wielu
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źródeł finansowania. Jak pokazały badania, zyski ze zwrotów z zainwestowanego kapitału
uzyskiwało niewiele (zaledwie 6%) akceleratorów, co wskazuje, iż jest to mało znaczące
źródło finansowania. Również przychody z prowizji od inwestorów z tytułu tzw. success fee
zadeklarowało bardzo mało (tylko 4%) akceleratorów [GALI 2017]. Zapewnienie finansowania kosztów funkcjonowania akceleratora, zwłaszcza ze źródeł prywatnych (od inwestorów i sponsorów), wymaga zbudowania relacji i uzyskania wiarygodności, gdyż dopiero to
umożliwia zgromadzenie odpowiednich funduszy. Z informacji uzyskanych podczas wizyt
studyjnych autorki w wiodących akceleratorach w USA wynika, iż korporacje płacą średnio po około 100 tys. dolarów rocznie za możliwość uczestnictwa swoich ekspertów w roli
członków komisji rekrutujących oraz mentorów w programach akceleracyjnych.

Doświadczenia światowych i krajowych organizacji
w akceleracji biznesu
Należy podkreślić, że 60% badanych akceleratorów skupia się na jednym lub kilku wybranych sektorach a priorytetami są: wspieranie przedsięwzięć w zdobywaniu rynku (59%),
wspieranie rozwoju kompetencji przywódczych (49%), poszukiwanie finansowania dla
przedsięwzięć (46%), przyspieszanie rozwoju ekonomicznego i wzrostu zatrudnienia
oraz inicjowanie innowacji w konkretnej branży (38%). Przeciętnie co dziesiąty zgłaszający się startup jest kwalifikowany do programów, choć do czołowych akceleratorów udaje
się zakwalifikować niewielu aplikującym (jedynie 1%).
Większość programów trwa od 3 do 6 miesięcy (62%), dłużej niż pół roku trwa co
czwarty program akceleracyjny, zaś 13% trwa krócej niż 3 miesiące [GALI 2017]. W Polsce
termin „akcelerator”, od ok. 2012 r., zaczęły przyjmować inkubatory, a także fundusze
zalążkowe, jak np. Smart Space uruchomiony przez Toruński Park Technologiczny, Akcelerator Biznesu założony przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Pionierami na polskim rynku byli: Startup School (założona przez Rafała Agnieszczaka),
poznański Huge Thing oraz GammaRebels (założony przez Krzysztofa Kowalczyka).
Obok krajowych inicjatyw pojawiły się również w Polsce zagraniczne akceleratory, uruchamiając tutaj swoje oddziały, np. Founder Institute i Orange Fab [Kowalik 2014].
W ostatnich latach potencjał startupów dostrzegły także korporacje i spółki Skarbu
Państwa w Polsce, takie jak: PZU, Orlen, Enea, PGNiG, Poczta Polska, uruchamiając własne
akceleratory i ustanawiając fundusze inwestycyjne dla inwestowania w startupy [Polskie
akceleratory… 2017]. W 2017 r., korzystając ze wsparcia funduszy unijnych, uruchomiono
realizację następujących 10 programów akceleracyjnych funkcjonujących pod wspólną
nazwą konkursową „Scale UP”: AIP INDUSTRYLAB, IMPACT Poland, GammaRebels, Huge
Thing, IDEA Global, KPT ScaleUP, Startup Spark, Space3ac Intermodal Transportation, Pilot
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Maker, MIT EF Poland [PARP 2018]. Wspólną ich ideą jest wspieranie współpracy dużych
przedsiębiorstw, zwłaszcza spółek Skarbu Państwa, ze startupami, co ma przyczynić się
do rozwoju innowacyjności oraz wypracowania efektywnych modeli akceleracji. Łącznie
z funduszy UE za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości alokowano w wymienionych przedsięwzięciach prawie 58 mln zł [Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój… 2016, Lista aplikacji rekomendowanych… 2016]. Za wdrażanie pozostałych instrumentów wspierania startupów w Polsce odpowiadają:
·· PFR Ventures jako fundusz funduszy – za program Starter, finansujący fazę inkubacji
i startu za pomocą pośredników finansowych, tj. funduszy venture capital, a także za
program Biznest, koinwestujący z aniołami biznesu w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa.
·· Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – za program Bridge Alfa, wspierający zakładanie startupów technologicznych [Oferta Programu Inteligentny Rozwój… 2017].
Przedsięwzięcia w wymienionych programach w swoich modelach działania przypominają akceleratory, gdyż rekrutują projekty biznesowe cechujące się innowacyjnością i znacznym potencjałem rynkowym, wspierają je doradztwem ekspertów
w celu dopracowania i rozwinięcia zgłaszanych rozwiązań, a także oferują kapitał na
ich wdrożenie.
W dążeniu do zbudowania efektywnego modelu akceleratora kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości merytorycznego wsparcia eksperckiego zaadresowanego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego przedsięwzięcia oraz umożliwienie
pozyskania kapitału na rozwój projektu. Mniejsze znaczenie odgrywają takie elementy,
jak: przestrzeń; warunki finansowe, tj. odpłatność za udział w programie; warunki obejmowania udziałów w przedsięwzięciach. Potwierdzają to rezultaty przeprowadzonych
przez autorkę badań wśród uczestników pierwszej edycji programu akceleracyjnego
Start In Podkarpackie zaprezentowane w dalszej części artykułu.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników
programu akceleracyjnego Start In Podkarpackie
Akceleracja innowacyjnych startupów jest ważnym obszarem wspierania przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, którego stolicą jest Rzeszów – miasto, w którym jedna
trzecia mieszkańców to studenci, będący istotną grupą docelową większości programów
akceleracyjnych.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje programy akceleracji startupów regionu pod nazwą „Start In Podkarpackie”. Pierwszą edycję programu trwającego 5 miesięcy zrealizowano w 2017 r.
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W celu podsumowania i doskonalenia kolejnych edycji programu dokonano jego
ewaluacji. Po zakończeniu rekrutacji zainaugurowano działalność akceleratora konferencją zatytułowaną Od idei do biznesu. Następnie, w ciągu 4 miesięcy przeprowadzono
szkolenia oraz udzielono wsparcia doradczego przy pomocy ekspertów branżowych
i mentorów, a działaniami tymi objęto autorów 11 startupów wyselekcjonowanych przez
Radę Programu Start In Podkarpackie. Tematyka szkoleń i doradztwa obejmowała zagadnienia z zakresu: aspektów prawnych i księgowych, ochrony własności intelektualnej, technik sprzedaży, tworzenia modeli biznesowych, rozwijania produktu wg metody
Lean Startup, biznes planu, źródeł finansowania biznesu, budowania strategii marketingowej, efektywnej reklamy, prezentacji przedsięwzięć przed inwestorami, kreowania wizerunku oraz zarządzania firmą za pomocą symulacji biznesowej. Na zakończenie programu akceleracji uczestnicy zaprezentowali swoje przedsięwzięcia w formie tzw. pitch
elevators (kilkuminutowych wystąpień) przed gronem inwestorów.
W ciągu kolejnych tygodni miały miejsce indywidualne spotkania autorów poszczególnych projektów z wybranymi inwestorami. Pomimo iż nie udało się doprowadzić do sfinalizowania inwestycji w rezultacie programu, autorzy projektów nie zaniechali ich realizacji.
Spośród autorów 11 akcelerowanych przedsięwzięć 10 osób (mężczyzn) wzięło udział
w badaniach ewaluujących program, a przeprowadzonych przez autorkę artykułu.
Za najważniejszą barierę w realizacji projektów aż 8 badanych uważa brak kapitału,
a 2 osoby – brak kontaktów biznesowych. Ponadto, wśród przeszkód wymieniono także:
utrudnienia natury biurokratycznej związane z prowadzeniem biznesu, bariery prawne
i jednocześnie wysokie opłaty pobierane przez kancelarie prawne oraz brak współpracowników do realizacji przedsięwzięcia.
Jako motywy realizacji przedsięwzięć biznesowych, autorzy akcelerowanych projektów podawali: możliwość realizowania swoich pasji oraz chęć osiągnięcia sukcesu w roli
przedsiębiorcy (7 osób), niezależność i samodzielność (5 osób), możliwość uzyskania
znaczących dochodów (4 osoby). Inne wymienione motywy realizacji przedsięwzięć to:
brak atrakcyjnych ofert pracy na rynku oraz chęć kreacji i wdrażania rozwiązań znaczących dla rozwoju gospodarki.
Najbardziej potrzebny respondentom rodzaj wsparcia to kapitał w formie dotacji
z funduszy UE (8 osób) lub z funduszy inwestycyjnych – zalążkowych, venture capital
(7 osób). Wskazano również na potrzebę wsparcia ze strony anioła biznesu (3 osoby) oraz
możliwość ulokowania swojej działalności w parku technologicznym (3 osoby), a także
pomoc w zakresie kompleksowego wsparcia prawnego i księgowego (1 osoba).
Z obszaru szkoleń najwyżej oceniono warsztaty z zakresu technik sprzedaży, budowania i rozwoju startupów, a w następnej kolejności wymieniano warsztaty dotyczące: prawa
handlowego, własności intelektualnej, biznes planu, wystąpień przed inwestorem, źródeł
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finansowania, kształtowania wizerunku, marketingu oraz gry symulującej biznes. Badani
dobrze ocenili jakość współpracy z opiekunem, z którym bezpośrednio współpracowały zespoły rozwijające poszczególne projekty. Respondenci zgłosili uwagi dotyczące doskonalenia tematyki i organizacji szkoleń oraz doradztwa, poprawy promocji startupów,
a także skuteczności w pozyskiwaniu finansowania od inwestorów.
W kolejnych edycjach rozważa się wdrożenie podejścia polegającego na rozwijaniu
projektów tworzonych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i wyzwania rozwojowe korporacji współpracujących z organizatorem akceleratora. Zdecydowana większość
badanych (aż 8 respondentów) wyraziła chęć realizacji nowego projektu wg tej formuły,
tj. stworzenia nowego rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby konkretnych korporacji.

Zakończenie
Podsumowując wyniki badań, jak też analizę modeli akceleratorów funkcjonujących
na świecie, można stwierdzić, iż wskazanie jednego, najbardziej efektywnego, modelu
nie jest możliwe. Są one zwykle dostosowywane do regionalnych potrzeb i możliwości
wykorzystania istniejącego potencjału do budowania sieci współpracy. Doświadczenie
pokazuje, iż stworzono praktycznie wszystkie możliwe kombinacje dotyczące: różnorodnych źródeł finansowania działalności akceleratorów, pobierania opłat, udziałów w startupach, angażowania mentorów oraz partnerów branżowych i finansowych.
Spośród wielu czynników warunkujących efektywność akceleratorów za najważniejsze należy uznać: jakość wsparcia doradczego oraz skuteczność w pozyskiwaniu finansowania. To właśnie one budują renomę akceleratora i umożliwiają rekrutację najlepszych startupów, zwiększając szanse na stworzenie podmiotów o znaczącym potencjale
innowacyjnym.
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Ekosystemy (społecznej) przedsiębiorczości:
niedoskonałości pojęciowe i zalety wybranych
ujęć teoretycznych
Social Entrepreneurial Ecosystems: Definitional Challenges
against the Theoretical Backround
Abstract: For more than two last decades, entrepreneurial ecosystems have gained significant
interest of academia and policy makers. Ecosystems as a metaphor and as a part of socio-economic reality present a challenge for researchers, who have so far focused on their components
and attributes. In this paper, the author provides critical reflections on the key literature in the
field and aims to identify weaknesses in the current research on entrepreneurial ecosystems,
their analytical and conceptual dimensions. The author also concludes the lack of foundation
for distinguishing social entrepreneurship ecosystem as a separate type of ecosystem.
Key words: entrepreneurship, social entrepreneurship, ecosystem

Wprowadzenie
Ekosystemy przedsiębiorczości są przedmiotem zainteresowania naukowców od około
25 lat [Roundy, Bradshaw i Brockman 2018]. Szczególne zainteresowanie świata praktyków, polityki i nauki rozpoczęło się opublikowaniem książki Felda [2012] „Startup
Communities” oraz artykułem Isenberga [2010] w Harvard Business Review. W obu publikacjach autorzy zwrócili szczególną uwagę na rolę kultury i lokalnej społeczności w procesie przedsiębiorczości.
Z jednej strony dyskurs naukowy posługuje się koncepcją ekosystemów jako metaforą, ujęciem analitycznym (tzw. entrepreneurial ecosystem approach) [Stam i Spigel 2017]
do określenia wpływu lokalnych kontekstów na rozwój przedsiębiorczości, z drugiej zaś
strony badacze zakładają wyłanianie się takich systemów, uznając je za realne zjawisko
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społeczno-gospodarcze [Roundy, Bradshaw i Brockman 2018; Scaringella i Radziwon
2018], za którym stoi konkretna infrastruktura i podmioty. Temu drugiemu ujęciu towarzyszy dylemat, czy ekosystemy przedsiębiorczości to nowe zjawisko, czy już dawno
istniejące, ale nazwane inaczej, co ma swoje przełożenie na opinie o jego niedojrzałości
w dopiero co wyłaniającej się literaturze przedmiotu [Stam i Spigel 2018] i pojawiającymi
się próbami systematycznych przeglądów literatury [Alvedalen i Boschma 2017].
Celem artykułu jest identyfikacja ram teoretycznych użytecznych w badaniach ekosystemów przedsiębiorczości oraz wskazanie na niedoskonałości ich ram pojęciowych
i analitycznych Przeglądowy charakter artykułu i wynikające z niego wnioski umożliwiają
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy mówić o ekosystemach przedsiębiorczości,
na ile obejmują one również zjawisko przedsiębiorczości społecznej i czy można wyodrębnić oddzielny typ ekosystemów, jakimi są ekosystemy przedsiębiorczości społecznej.

Koncepcja ekosystemów
Zainteresowanie ekosystemami przedsiębiorczości zrodziło się w świecie naukowym na
początku lat 80. i 90. minionego wieku, jako odpowiedź na zindywidualizowane analizy
przedsiębiorczości, oparte na cechach osobowościowych przedsiębiorcy.
Wielu autorów [Dubini 1989; Pennings 1982; Van de Ven 1993; Bahrami i Evans 1995]
proponowało wówczas koncepcję „środowiska przedsiębiorczego”, aby wyodrębnić
rolę regionalnych czynników oddziałujących na przedsiębiorczość. Przejście w kierunku szerszego ujęcia zjawiska przedsiębiorczości, z jego całym kontekstem i uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi oraz gospodarczymi [Drakopolou-Dodd, Anderson
2011] w sposób naturalny skierowało zainteresowanie badaczy ku bardziej kompleksowemu ujęciu, jakim są soczewki ekosystemu przedsiębiorczości. Uważa się, że to Zahra
i inni [2014] stworzyli przełom kontekstualny, pisząc o decentralizacji środka tworzenia
wartości w przedsiębiorczości, przenosząc go z indywidualnego przedsiębiorcy na splot
czynników w wymiarze organizacyjnym, społecznym, przestrzennym i czasowym.
Duże podobieństwa do ekosystemów wykazują wcześniej analizowane w badaniach klastry, dystrykty przemysłowe czy systemy innowacji. Jednak dokonany przegląd
literatury pozwala rozróżnić przedmiot zainteresowania ekosystemów, jakimi są przedsiębiorcy i ich przedsięwzięcia z danym kontekstem społeczno-ekonomicznym, od
tego, co jest przedmiotem zainteresowania w badaniach innych skupisk przemysłu czy
przedsiębiorczości i/lub innowacji. W przypadku dystryktów przemysłowych, podkreśla
się podział pracy w danym przemyśle wraz z interakcjami między ludźmi i firmami na
danym terytorium i w danej społeczności [Beccattini 2017]. Analizy klastrów akcentują
geograficznie skoncentrowane i wzajemnie powiązane firmy w zależnych przemysłach
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i branżach, wzajemnie współpracujące i konkurujące [Porter 1998]. Systemy innowacji
koncentrują się bardziej na infrastrukturze rozwijającej innowacyjność oraz odnoszą
się do sieci powiązań pomiędzy jednostkami badawczymi, innowacyjnymi firmami
w danym regionie, co przyczynia się do zwiększenia jego innowacyjności [Cooke i in.
1997]. Wskazuje się [Acs, Autio i Szarbo 2014], że kluczowe publikacje dotyczące tych
systemów pomijają osobę przedsiębiorcy i jego sprawczość, co autorzy rozwiązują, proponując koncepcję krajowych systemów przedsiębiorczości. Dlatego głównym atrybutem odróżniającym ekosystemy przedsiębiorczości od innych zjawisk czy koncepcji, jak
klastry, systemy innowacji, jest to, że w przypadku pierwszych wiedza, jaką się dzielą,
jaką tworzą uczestnicy ekosystemu, dotyczy samego procesu przedsiębiorczego, zaś
w przypadku tych drugich dotyczy ona bardziej prac badawczo-rozwojowych, sposobów tworzenia know-how, nowych produktów lub technologii, a w przypadku klastrów
w konkretnych sektorach.
Spiegel [2017] określa ekosystemy przedsiębiorczości jako „złożone społeczno-ekonomiczne struktury które powstają dzięki działaniom jednostek”, a Acs i inni [2014] określają
je jako „dynamiczne, instytucjonalnie zakorzenione interakcje pomiędzy przedsiębiorczymi postawami, umiejętnościami i aspiracjami jednostek, prowadzące do alokacji zasobów
poprzez tworzenie i prowadzenie nowych przedsięwzięć”. Isenberg [2016] wskazuje na
dwie ważne cechy ekosystemów. Po pierwsze mają charakter samopodtrzymujący, co
oznacza posiadanie przez ich strony umiejętności wytwarzania zasobów potrzebnych
innym stronom. Po drugie, mają właściwości samoregulacyjne, wynikające z właściwego
zaspokajania potrzeb stron ekosystemu, co zwiększa jego odporność na oddziaływanie
zewnętrznych sił.
Próby opisu i wyjaśnienia zjawiska ekosystemów są zdominowane przez tworzenie
list atrybutów tychże [Averswald 2015], co stanowi istotne ograniczenie w próbie zrozumienia współzależności, relacji i interakcji między komponentami tychże ekosystemów
[Meck, Meyer 2016]. Nie wiadomo więc, jak ekosystemy przedsiębiorczości wyłaniają się
i powstają. Zakłada się domyślnie, że ekosystemy charakteryzuje wysoki poziom przedsiębiorczości, przejawiający się w dużej liczbie powstających start-upów, co uznaje się
za bezpośredni wynik ich działania, jak również ich cechę charakterystyczną [Averswald
2015]. Zaczyna się jednak zauważać, że choć niejako bezpośrednim efektem działania
ekosystemów jest aktywność przedsiębiorcza, rozumiana najczęściej jako liczba powstających lub funkcjonujących firm, to należy analizować dalej wynikające efekty, takie
jak innowacyjność, okazje do tworzenia innowacji, swoistą zdolność do jej generowania
[Stam i Spigel 2018]. Równocześnie zwraca się uwagę na rezultaty funkcjonowania ekosystemów w postaci wartości ekonomiczno-społecznej jako nagromadzenia i alokacji
właściwych zasobów w produktywne zastosowania.
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Choć literatura dotycząca ekosystemów przedsiębiorczości jest najczęściej analizowana w kontekście polityki przedsiębiorczości, jej wspierania i pobudzania [Stam 2015],
literatura przedmiotu, choć pochodząca z różnych dyscyplin, zauważa, że niektóre ekosystemy mają charakter tworzony odgórnie (podejście interwencyjne), jak również oddolnie
(podejście od strony przedsiębiorstw w nim funkcjonujących) [Hazenberg i in. 2016].

Perspektywy teoretyczne w analizie ekosystemów
przedsiębiorczości
Wśród ram stosowanych w dotychczasowych badaniach nad ekosystemami przedsiębiorczości można wyróżnić następujące główne ujęcia teoretyczne: podejście systemowe, sieciowe, ewolucyjne oraz teorii pól. Jak wskazuje poniżej dokonana przez autorkę
analiza, są one stosowane rozłącznie, i wykorzystywane w dość nielicznych opracowaniach empirycznych związanych z problematyką ekosystemów.
Proponowane w literaturze ujęcie systemowe ekosystemów przedsiębiorczości wychodzi znacznie dalej poza klasyczną teorię systemów i dotyczy złożonych systemów
adaptacyjnych (ZSA) [Mesjasz 2008]. Badania nad systemami rozwinęły się dotychczas
w dwóch nurtach. Jeden nurt zakłada, że systemy znajdują się w równowadze, co implikuje brak konieczności badania ich dynamiki, pozwala się skoncentrować na statycznej
analizie ich komponentów. Takie podejście jest charakterystyczne dla wielu koncepcyjnych i empirycznych prac w obszarze skupisk przemysłu, systemów innowacji, ale również ekosystemów przedsiębiorczości. ZSA jako drugi nurt zakłada brak równowagi systemów i wskazuje, że nie mogą one być wyjaśnione przez ogólną teorię systemów. Złożone
systemy posiadają wiele atrybutów, które wymieniają Roundy i inni [2018]. Zachowania
w systemie na poziomie makro wpływają na interakcje na poziomie mikro, ale również
z nich wynikają [Lissack, Letiche 2002; Roundy i in. 2018]. Systemy takie wyłaniają się przez
samoorganizację, co oznacza, że podejście to uwzględnia zarówno inicjatywy odgórne,
podejmowane przez silnych aktorów czy przez instytucje polityki wspierającej przedsiębiorczość, ale również inicjatywy oddolne, mikrointerakcje indywidualnych uczestników.
Są one systemami otwartymi, ale mają wyraźne granice. Granice te powstają dzięki negocjowanym znaczeniom społeczno-kulturowym, mogą również wynikać z granic geograficznych, są jednak jednocześnie otwarte na przyjmowanie nowych aktorów do systemu. Mają charakter samowzmacniający, na skutek nielinearnej dynamiki ich działania.
Pozytywne efekty działania ekosystemu przyciągają innych aktorów do ekosystemu, ci
zaś generują dalszy rozwój przedsiębiorczości. Adaptacyjność ekosystemów objawia się
również ciągłymi modyfikacjami i zmianami. Jednostki operujące w ekosystemach, do
których należą na przykład mentorzy lub aniołowie biznesu, pomagają firmom i innym
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organizacjom budować swoje sieci kontaktów i współpracy. Roundy i inni [2018] wskazują na ostatni atrybut złożonych systemów, mianowicie wrażliwość na początkowe warunki ich powstania, która determinuje trajektorię rozwojową ekosystemu i niejako potwierdza brak uniwersalnego scenariusza dla idealnego ekosystemu.
Bardzo użyteczną i wartościową perspektywą teoretyczną, choć może niewykorzystywaną jeszcze w pracach empirycznych nad ekosystemami, jest ujęcie sieciowe. Teoria
sieci społecznych wskazuje na miejsce jednostki w sieci, determinujące dostęp do jej zasobów oraz zwraca uwagę na relacje między tymi jednostkami, stanowiące stymulanty
bądź ograniczenia zachowań tychże jednostek. Ujęcie sieciowe może być wykorzystane
jako użyteczne ramy analityczne do studiowania ekosystemów przedsiębiorczości, składających się z różnorodnych aktorów: indywidualnych osób lub grup, działających w obrębie instytucji (politycznych, finansowych, prawnych, edukacyjnych), wchodzących we
wzajemne interakcje i wymieniających zasoby [Hazenberg i in. 2016]. Wyłaniające się
ekosystemy tworzą własne dyskursy, narracje w różnych lokalizacjach, a oddziaływania
poszczególnych aktorów czy interesariuszy w tychże ekosystemach stanowią ważne determinanty kształtu i rozwoju tychże [Nicholls 2010]. Ujęcie sieciowe pomaga również
zastosować pluralistyczne traktowanie elementów ekosystemu, co postulują Hazenberg
i autorzy [2016]. Dzięki takiej perspektywie wszyscy aktorzy i wszystkie organizacje są
ważnym elementem ekosystemu z perspektywy branży, w jakiej działają czy z perspektywy form finansowania ich działalności. Poszerza to zasięg i różnorodność sieci w ekosystemie, jeśli znajdują się w nim podmioty realizujące cele społeczne. Ekosystem staje
się dzięki temu atrakcyjny, przyciąga uwagę środowiska biznesowego [Mirabella, Young
2012; Roundy 2016]. Dzieje się tak, ponieważ tematyka projektów i przedsiębiorczości
społecznej, tworząc lokalny „szum”, budzi zainteresowanie mediów [Mason, Brown
2014]. Może to być szczególnie pomocne dla nowo powstających ekosystemów szukających legitymizacji, pragnących przyciągnąć nowe podmioty do swojej społeczności.
Literatura przedmiotu w niewielkim stopniu odnosi się do sieci jako ram teoretycznych
dla ekosystemów przedsiębiorczości. Nieliczne prace nawiązują do tych ram i wskazują
na istotną konkretną rolę aktorów tychże sieci [e.g. Mason, Brown 2014] oraz podkreślają
rolę pomostową i pośredniczącą konkretnych aktorów w funkcjonowaniu ekosystemu
przedsiębiorczego. Jednak zdefiniowanie sieci w ekosystemach jest zróżnicowane, jedni
autorzy podkreślają relacje społeczne między osobami i organizacjami [Neck i in. 2004;
Alvedalen i Boschma 2017]; a inni wskazują na konkretne grupy aktorów, jak doradcy,
inwestorzy, pracownicy, przedsiębiorcy, którzy dzielą i wymieniają się wiedzą i umiejętnościami [Spigel 2015; Alvedalen, Boschma 2017]. I choć operacjonalizacja sieci w ekosystemach wydaje się wymagać większego doprecyzowania, pozostawienie otwartych
ram definicyjnych, dotyczących zarówno aktorów sieci, jak i charakteru relacji między
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nimi, pozwala na dużą swobodę i konstruktywistyczne podejście do rozumienia kontekstualnego wyłaniania się i funkcjonowania ekosystemów.
Z ujęciem systemowym wiele wspólnego ma teoria ewolucyjna. Zakłada ona, że
różnorodność gatunków wynika z czynników genetycznych, gdzie zmiana zachodzi
przypadkowo i im lepsza jest gatunkowo, tym trwalsza. Zachodzić może również fenotypowo, co oznacza, że różnicowanie gatunków ma swoje źródło w czynnikach genetycznych i środowiskowych. Zmiana ta wynika również z czynników epigenetycznych związanych z doświadczeniem i uwarunkowań środowiskowych, jakie kształtują jednostkę.
Teoria ewolucji zakłada dużą rolę komunikacji [Luhmann 1989], wykorzystywanej w teorii systemów społecznych [Van Assche i in. 2009]. Podkreśla się w niej, że to ciągła komunikacja, interpretacja i reinterpretacja otoczenia, a nie ludzie i ich działania, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Ekosystemy zatem kształtują swoje unikalne logiki
i znaczenia, co wyjaśnia czasami bardzo duże różnice między nimi. Jak wskazują Hazenberg i inni [2016], teoria ewolucyjna pozwala na założenie, że ekosystemy funkcjonują
w społecznym otoczeniu i nie mogą być od niego oderwane. Tworzenie wartości ekonomicznej i społecznej odbywa się dzięki wielostronnym i zróżnicowanym partnerstwom
oraz dzięki współpracy między aktorami i organizacjami. Co więcej, nawet najmniejsze
organizacje mogą przyczynić się do poważnych zmian i generowania istotnej wartości
społeczno-ekonomicznej. Choć co prawda dyskusja na ich temat jest przeprowadzana
w odniesieniu do ekosystemów przedsiębiorczości społecznej, założenia dotyczące zakorzenienia zjawiska przedsiębiorczości w społecznym kontekście już od dawna znane
są w literaturze przedmiotu [Jack, Anderson 2002].
Wymieniona jako ostatnia, perspektywa teorii pola (field theory) dotychczas była za
mało wykorzystywana w analizach ekosystemów. Poszerza ona, a wręcz przekierowuje uwagę z roli instytucji rządowych i polityki państwa w powstawaniu i funkcjonowaniu ekosystemów na niedoceniane procesy społeczne, zachodzące oddolnie, tworzące
wspólne wzory interakcji, przyczyniające się do definiowania dzielonych systemów znaczeniowych [Thompson i in. 2018]. Odbywa się to poprzez konwencje [Biggart, Beamish
2003], wyłaniające się z prostych wzorców interakcyjnych w kierunku regularnych zinstytucjonalizowanych wzorców zachowań, wspólnie dzielonych znaczeń, powstających
również współzależności. Ekosystemy powstają według tego ujęcia endogenicznie, są
efektem tego, co dzieje się na poziomie tkanki społecznej.
Przedstawione powyżej perspektywy teoretyczne mogą stanowić podwaliny do
szerszej dyskusji na temat tego, co powinno stanowić ramy analityczne ekosystemów,
jaka jest ich anatomia, i gdzie powinien kładziony być nacisk w dyskusji nad ekosystemami przedsiębiorczości. Ekosystem uwzględnia różnorodność, podmioty słabe i podmioty silne, bazuje na różnych źródłach finansowania i przychodów, angażuje różnorodnych
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interesariuszy, włącza podmioty z różnych branż i sektorów. Pozwala to ekosystemowi
przetrwać okresy niestabilności ekonomicznej czy zmienności politycznej. Co więcej,
ujęcie pluralistyczne, o które postuluje Hazenberg ze współautorami [2016], kieruje badaczy na zwrócenie uwagi, czy właśnie w ekosystemie przedsiębiorczości nie powinni
się również znaleźć tacy aktorzy, jak przedsiębiorstwa społeczne. Wydaje się również, że
ramy teorii pola i wskazane konstruktywistyczne podejście badawcze do ekosystemów,
pozwalają uchwycić niedoceniane do tej pory procesy i zachowania w nich zachodzące.
Może to mieć szczególne znaczenie w ekosystemach, które zajmują się również tworzeniem oddziaływania społecznego, czy w celu realizacji konkretnego celu społecznego,
czy zamierzanej zmiany instytucjonalnej. Takie ekosystemy nie zawsze nastawione są na
wysokie stopy zwrotu z inwestycji, co nadal jest charakterystyczne dla wielu systemów
kapitalistycznych. Z kolei teoria ewolucyjna ukazuje, że różne podmioty – i silni gracze
w danym ekosystemie – ale nawet najmniejsze organizacje mogą przyczynić się do poważnych zmian i generowania istotnej wartości społeczno-ekonomicznej.

Krytyczne ujęcie operacjonalizacji i funkcjonalności
ekosystemów w badaniach nad przedsiębiorczością
W dotychczasowych badaniach nad ekosystemami można wskazać pewne niedoskonałości, które nie pozwalają na dalszy rozwój tego obszaru badawczego.
Koncentracja na opisie ekosystemów wykluczyła do tej pory zainteresowanie determinantami oraz uwarunkowaniami, jak również efektami ich funkcjonowania. Ramy analityczne ekosystemów są jeszcze nierozwinięte, co prawda wśród istotnych czynników
sprzyjających rozwojowi ekosystemów wymienia się zasoby ludzkie, kapitał społeczny,
rolę edukacji, natomiast jak wskazują Alvedalen i Boschma [2017], czynniki te w niczym
nie różnią się od tego, co warunkuje czy determinuje przedsiębiorczość.
Zastrzeżeniem, jakie można wnieść wobec perspektywy analitycznej ekosystemów
przedsiębiorczości, jest skupianie się badaczy na przedsiębiorczości produktywnej, ambitnej, przedsięwzięć wysokowzrostowych czy skalowalnych, co popiera się ich zdolnością do generowania innowacji, nowych miejsc pracy czy wzrostem produktywności
[Spigel 2017; World Economic Forum 2013; Mason, Brown 2014; Stam, Spigel 2018]. Ze
stosowanych definicji i polityki przedsiębiorczości wynika, iż ekosystemy przedsiębiorczości wykluczają samozatrudnienie, mały biznes i ogromną populację podmiotów
gospodarczych. Wśród badaczy rośnie świadomość potrzeby rozróżnienia miar przedsiębiorczości na te dotyczące innowacyjnych i wysokowzrostowych przedsięwzięć od tradycyjnych, dotyczących regularnej aktywności biznesowej. [Jenrekson, Sanandaji 2014;
Mason, Brown 2013]. Również w literaturze przedmiotu analizy ekosystemów start-up
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(start-up ecosystems) koncentrują się na nowo powstających, rokujących rozwojowo
przedsięwzięciach, natomiast nie uwzględnia się większych, stabilnie działających
przedsiębiorstw i wolniej rozwijających się małych firm. Takie nastawienie może wynikać z faktu, iż dyskurs praktyków i naukowców na temat ekosystemów jest umiejscowiony w kontekście polityki wspierającej przedsiębiorczość i jej priorytetów.
W ślad za tym powinna pójść dyskusja na temat analizy składowej ekosystemów
przedsiębiorczości. Może wynikać to z innego znaczenia koncepcji ekosystemów, nazywanych w literaturze „ekosystemami przedsiębiorczymi”, co per se dotyczy ekosystemów z przedsiębiorczymi, innowacyjnymi, wysokowzrostowymi rezultatami.
Z powyższego wynika również nadmierna koncentracja na odgórnym, tzw. top-down,
podejściu do wspierania przedsiębiorczości i polityki przedsiębiorczości. Ekosystemy
w dyskursie praktyków, ale również naukowców, „się tworzy”. Są one efektem odgórnego działania czy sterowania, nazywanego przez Isenberga [2016] błędem kreacji. Według
niego na ekosystemy można oddziaływać, można je stymulować, ale nie sposób ich budować czy projektować. Może więc bardziej właściwa wydaje się uzupełniająca, lecz nie
opozycyjna, perspektywa zakładania oddolnych interakcji na poziomie mikro. Perspektywa taka zakłada mniej lub bardziej dynamicznie rozwijający się ekosystem i nie wyklucza
jego zaniknięcia, upadku. Pomijanie perspektywy oddolnej w dyskusji nad ekosystemami
jest szczególnie szkodliwe w przypadku dyskusji nad przedsiębiorczością społeczną, która
ma swoje korzenie również w ruchach społecznych (social movements theory) oraz dotyczy
niejednokrotnie przedsięwzięć niskowzrostowych, działających na granicy opłacalności,
ale wiernie wypełniających zasadniczy społeczny cel swojej działalności.
Dominujące podejście odgórne wpisuje się paradoksalnie w perspektywę ewolucyjną. Ta zakłada, że to środowisko determinuje charakter, różnorodność bytów w nim
funkcjonujących. Perspektywa ewolucyjna bardzo mocno pomija sprawczość, w tym
przypadku sprawczość ta dotyczy przedsiębiorców, lokalnych liderów i innych ważnych
aktorów i organizacji, którzy potrafią być siłą napędową ekosystemów. Może właśnie
dlatego przedmiotem badań powinni być nie tylko przedsiębiorcy, a już w szczególności
nie tylko przedsięwzięcia wysokowzrostowe, innowacyjne, ale również kluczowi rozgrywający, brokerzy informacji, mentorzy i inni, którzy spajają i nadają dynamikę rozwojowi
ekosystemu w wielu innych wymiarach procesu przedsiębiorczego. Sprawczość ta dotyczy więc oddziaływania przez aktorów na środowisko ekosystemu.
Analizy dotyczące ekosystemów mają charakter statyczny, nie stanowią na przykład
studiów podłużnych, analizujących historyczne trajektorie zmian lub rozwoju ekosystemów. Naukowcy [Mack, Mayer 2016; Mason, Brown 2014] sugerują, że rola elementów
i atrybutów ekosystemów może zmieniać się w czasie, dlatego istnieje potrzeba wypracowania ram analitycznych do takich badań. Badania podłużne i perspektywa historyczna
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pozwalają zrozumieć idiosynkratyczność ekosystemu, jego specyficzne uwarunkowania
i cechy i potwierdzają brak uniwersalnych recept na sukces ekosystemów.

Wnioski
Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu dotyczącej ekosystemów przedsiębiorczości wskazuje na perspektywy teoretyczne, które mogą stanowić użyteczne ramy analityczne
dla zjawiska ekosystemów przedsiębiorczości. Zakładają one dwustronność oddziaływań –
ekosystemu jako środowiska na przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na ekosystem, co
w drugim przypadku oznacza sprawczość przedsiębiorczości. Pośrednio perspektywy te
wskazują na swoistość i brak uniwersalnego wzorca i recepty na ekosystem, ponieważ jest
on wynikiem wzajemnych oddziaływań aktorów i organizacji, którzy nieustannie go konstruują, nadając mu własne znaczenie i tworząc własną kulturę działania.
Propozycja wyodrębniania czy też wykorzystywania perspektywy ekosystemów dla
przedsiębiorczości społecznej wydaje się mało zasadna i wartościowa. Zjawisko przedsiębiorczości jest mocno zakorzenione w kontekście społecznym, z niego się wywodzi
i na tenże kontekst oddziałuje. Próba wyodrębniania ekosystemów przedsiębiorczości
społecznej przypomina „nalewanie starego wina do nowych bukłaków”. Co więcej,
ekosystemy przedsiębiorczości coraz częściej zaczynają brać pod uwagę oddziaływanie społeczne, związane z rozwiązywaniem problemów i zaspokajaniem potrzeb społecznych, dzięki temu ekosystemy stają się bardziej otwarte i inkluzywne, nie tworzą
sztucznych granic. I tak jak trudno w analizie przedsiębiorczości społecznej pomijać
przedsiębiorczość nastawioną na zysk, tak niemożliwym wydaje się pomijanie aktorów
i organizacji o celach społecznych w analizach ekosystemów przedsiębiorczości.
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Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki
efektuacyjne vs. kauzalne1
Mental Models of Entrepreneurship’ Effectuation
vs. Causal Indicators
Abstract: The main goal of the article was to create the list of indicators that diagnose the mental model of entrepreneurship. Two approaches to entrepreneurship were presented: the classic
causal approach, in which an entrepreneur focuses on achieving a goal set at the beginning,
and the effectual approach, where the identification of available resources and relationships
is accompanied by searching for business opportunities and changeability of goals. A mental
model of entrepreneurship determines not only the perception of business activity but also
determines specific actions undertaken in the course of running a venture. The exploration of
entrepreneurship from the perspective of mental models allows to integrate the cognitive and
behavioral approach and to make comparisons on different. It enables making comparisons at

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego: Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces finansowanego przez NCN w ramach konkursu Opus 13 (UMO2017/25/B/HS4/01507).
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various levels of detail. The analysis of the literature allowed to formulate several main criteria
differentiating the effectual and causal mental model of entrepreneurship. They refer to important aspects of entrepreneurial activity: establishing the company’s strategy, the utilization of
resources, reactions to unexpected and risky situations, developing business relationships and
searching for new solutions. A list of indicators was proposed for each of these areas, which will
be used to develop a questionnaire diagnosing the mental model of entrepreneurship.
Key words: entrepreneurship, mental model, effectuation, causation, indicators of entrepreneurial mental models

Wstęp
Na polskim rynku co roku pojawia się około 300 tysięcy nowych małych i średnich firm,
z których do 30% upada w pierwszym roku działalności [Jóźwik 2014], po pięciu latach
przestaje istnieć już około 70% [Starus 2017]. Do głównych determinantów sukcesu
lub porażki firmy należy charakterystyka dynamicznego otoczenia biznesowego, które
wymusza na przedsiębiorcach zmianę paradygmatu myślenia o realizowanym przedsięwzięciu i elastyczne reagowanie modelu biznesowego [Ropęga 2016, ss. 504–507].
Szczególnie istotne okazują się też kompetencje przedsiębiorcy, takie jak umiejętność
dostrzegania szans, elastyczność i zdolność korzystania z sieciowego charakteru współczesnego rynku. Z drugiej strony nadal popularne jest podejście oparte na kluczowych
czynnikach sukcesu: dokonywanie pomiaru osiągnięć firmy w odniesieniu do postawionych celów i założeń strategii [Waśniewski 2016, s. 165]. Czy takie przyczynowo-skutkowe, dość sztywne rozumienie biznesu ma szansę sprawdzić się w warunkach, gdzie
liczy się innowacyjność, tempo zmian i kreatywne reagowanie na działania konkurencji
i potrzeby klientów? W literaturze światowej coraz częściej poddaje się pod dyskusję paradygmat efektuacyjny wobec przedsięwzięć biznesowych, przeciwstawiany podejściu
przyczynowemu [Matalamäki 2017, ss. 928–948]. Toczy się również dyskusja dotycząca
zasadności traktowania efektuacji jako odrębnej teorii przedsiębiorczości [Arend i in.
2015, ss. 630–651; Reuber i in. 2016, ss. 536–540] i zastosowania jej w prowadzonych badaniach naukowych [Gupta i in. 2016, ss. 540–544]. W Polsce jest on jeszcze dość słabo
znany [Kurczewska 2012, ss. 20–24], zaś badania dotyczące porównania efektywności
przedsiębiorców efektuacyjnych i przyczynowych nie były wcześniej realizowane.
W ramach projektu badawczego: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego.
Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces” postawiliśmy sobie za zadanie
opracowanie modelu myślenia i działania przedsiębiorców (modelu mentalnego), który
zapewnia efektywność firmy. Celem projektu jest ocena, który z modeli: efektuacyjny
czy przyczynowy zwiększa szanse na rozwój przedsięwzięcia biznesowego. Konieczne
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stało się więc opracowanie listy poznawczych i behawioralnych wskaźników obu modeli, by na ich podstawie skonstruować w dalszym etapie projektu kwestionariusz diagnozujący modele mentalne badanych przedsiębiorców.
Celem niniejszego artykułu jest więc stworzenie takiej listy wskaźników. Cel ten zrealizowano na bazie literatury dotyczącej modeli mentalnych oraz działań przyczynowych
i efektuacyjnych przedsiębiorców. Artykuł ma charakter przeglądowy, zaś jego efektem
jest zbiór wskaźników, które posłużą do stworzenia narzędzia diagnostycznego.

Model mentalny przedsiębiorczości
Model mentalny to psychologiczna reprezentacja realnego zjawiska, która pozwala
określać jego główne elementy i ich wzajemne zależności [Olson, Arvai, Thorp 2011,
s. 324]. Są to przekonania i znaczenie, jakie nadajemy otaczającym nas obiektom,
określające zakres, typ i poziom akceptacji informacji, jakie na ich temat otrzymujemy z otoczenia [Davison, Blackman 2005, s. 410]. Model mentalny to uproszczona
struktura poznawcza, która wyjaśnia istotę danego zjawiska i jednocześnie wpływa
na percepcję, procesy przetwarzania informacji, sposób rozwiązywania problemów,
ocenianie, uczenie się i podejmowanie decyzji odnoszących się do wybranego fragmentu rzeczywistości [Gary, Wood 2016, s. 99]. Przez to model mentalny stanowi ramę
poznawczą, decydującą nie tylko o tym, jak rozumiemy dane zjawisko, ale również,
jak kształtujemy naszą wiedzę na jego temat w procesie uczenia się lub tworzenia
wspólnego rozumienia zjawiska z osobami, z którymi współpracujemy (shared mental model). Model mentalny jest nazywany koncepcyjnym, subiektywnym archetypem, ukierunkowującym i kontrolującym proces podejmowania decyzji [Spicer 1998,
s. 126]. Rook [2013, s. 42] definiuje model mentalny jako skoncentrowaną, osobistą,
wewnętrzną koncepcję zewnętrznego zjawiska, która wpływa na sposób działania
podmiotu. Natomiast Mitchell i in. [2002] podkreślają wpływ modelu mentalnego na
optymalizacje działań człowieka w określonej sytuacji. Ten aktywny charakter modeli
poznawczych [Mazurkiewicz 2012, s. 33], które bywają często nieracjonalne, niekompletne i ulegają stałej dynamice, powoduje, że mają one ogromne znaczenie również
dla działań biznesowych. W tym kontekście analizą modeli poznawczych zajęli się
Gary i Wood [2016, ss. 101–103], wymieniając cztery główne komponenty modelu
mentalnego środowiska biznesowego:
·· (1) połączenia przyczynowo-skutkowe pomiędzy elementami środowiska biznesowego (takimi jak np. klienci, personel, zysk, inwestycje), które najczęściej są niedoszacowane, co skutkuje postrzeganiem raczej samodzielnych elementów niż połączonych, współzależnych struktur;
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·· (2) strategie, czyli dominująca logika myślenia o firmie, o celach biznesowych, sposobach ich realizacji (np. wybór strategii konkurowania cenami lub zróżnicowaniem
oferty), o dysponowaniu zasobami – wpływają one na strumienie decyzji podejmowanych w organizacji;
·· (3) zasady podejmowania decyzji – odnoszą się do polityki firmy, przepisów, rutyn
organizacyjnych, ocen i powodują transformację strategii w decyzje operacyjne;
·· (4) miary efektywności firmy – księgowe, rynkowe i operacyjne kryteria służące do
oceny podjętych decyzji.
Jeśli uznać za przedsiębiorcę osobę, która inicjuje, zarządza i rozwija przedsięwzięcie biznesowe w celu generowania zysku, wyróżniając się innowacyjnością, dostrzeganiem szans i strategicznym myśleniem [Glinka, Gudkova 2011, s. 27], to wprost
odnoszą się do jego działań przedstawione powyżej elementy modelu mentalnego.
Przedsiębiorczość z kolei jest procesem dostrzegania i wykorzystywania szans, który
przebiega w kilku etapach: po dostrzeżeniu szansy następuje opracowanie koncepcji biznesu, potem ocena i poszukiwanie potrzebnych zasobów, wdrażanie strategii
poprzez procesy zarządcze, rozwój przedsięwzięcia i generowanie zysków [Glinka,
Gudkova 2011, s. 61]. Etapy te doskonale odzwierciedlają opisane powyżej elementy
modelu mentalnego: postrzeganie szans i organizowanie zasobów opiera się właśnie na dostrzeganiu przez przedsiębiorcę związków pomiędzy elementami jego otoczenia biznesowego (1), element (2) to ustalanie wizji, misji i celów firmy, (3) zakłada
realizację celów według określonych zasad i podejmowanie decyzji operacyjnych,
etap ostatni to ocena efektów przedsięwzięcia według wybranych kryteriów (element 4). Realizacja wszystkich etapów jest wynikiem subiektywnej percepcji sytuacji biznesowej, celów i polityki firmy przez twórcę, czyli właściciela, które tworzą
model mentalny przedsięwzięcia biznesowego. Model mentalny przedsiębiorczości
można więc zdefiniować jako subiektywną reprezentację określającą motywy powstania przedsięwzięcia, jego cele, strategię działania, zasoby, sposób zarządzania
i kryteria sukcesu firmy. Według Mitchella i in. [2002] model mentalny przedsiębiorczości to struktura wiedzy, której ludzie używają do oceny i podjęcia decyzji dotyczących możliwości i szans stworzenia i rozwoju przedsięwzięcia biznesowego.
Przedmiotem modelu mentalnego przedsiębiorczości jest więc przedsięwzięcie
biznesowe (najczęściej firma) i sposób jego realizacji, zaś podmiotem może być zarówno przedsiębiorca, jak i pozostałe osoby w otoczeniu. To jednak model mentalny właściciela – założyciela nowej firmy będzie najsilniej wpływał na jej atrybuty
i działanie. Jeśli współwłaścicielami firmy są dwie lub więcej osób, model mentalny
przedsiębiorczości każdej z nich może być nieco inny, ale w procesie współzarządzania przedsięwzięciem powinny tworzyć wspólny model mentalny, czyli wspólną
218

Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs. kauzalne

koncepcję (archetyp) prowadzonej firmy. Nie musi być on sumą indywidualnych
modeli mentalnych przedsiębiorczości – wspólne doświadczenia w prowadzeniu
firmy kształtują odrębną subiektywną reprezentację przedsiębiorczości, która decyduje o wspólnym postrzeganiu, podejmowaniu decyzji i działaniach [McComb
2008, ss. 34–50]. Zespołowy model mentalny może charakteryzować się różnym
poziomem spójności (pomiędzy właścicielami) oraz różnym poziomem trafności
(dopasowanie do rzeczywistości lub modelu eksperckiego / referencyjnego) – im są
one wyższe, tym lepiej dla efektywności biznesowego przedsięwzięcia. O ile jednak
ocena poziomu rozbieżności modeli ewentualnych współwłaścicieli firmy wydaje się
oczywista, to ocena trafności jest złożona, ze względu na występowanie różnych
podejść do przedsiębiorczości, na przykład klasycznego – przyczynowego i efektuacyjnego. Podejście klasyczne zakłada, że efektywny przedsiębiorca koncentruje się
na osiąganiu wyznaczonego na początku działalności celu i konsekwentnie dąży do
zysku, realizując raz obraną strategię. Podejście efektuacyjne mówi o elastyczności,
eksperymentowaniu i zmienności celów w odpowiedzi na transformacje otoczenia
biznesowego. Który z tych modeli zapewnia utrzymanie i rozwój firmy? Który z nich
reprezentują przedsiębiorcy skutecznie prowadzący własne przedsięwzięcia? Aby
odpowiedzieć na te pytania, konieczne jest dokładne przedstawienie przyczynowego i efektuacyjnego modelu przedsiębiorczości i ustalenie poznawczych i behawioralnych kryteriów oceny modelu mentalnego przedsiębiorczości.

Założenia efektuacyjnego i przyczynowego modelu
przedsiębiorczości
U podstaw klasycznego, kauzalnego rozumienia przedsiębiorczości leży założenie,
że możliwości podejmowania konkretnych działań przedsiębiorczych są obiektywnie
identyfikowalne i mierzalne, a ich rozpoznanie pozwala na zdefiniowanie celu. Natomiast do jego osiągnięcia wykorzystywana jest przyczynowo-skutkowa (kauzalna)
analiza posiadanych informacji, wyznaczająca konkretną chronologię dalszych działań [Fisher 2012, s. 1019]. Przedsiębiorca w sposób intencjonalny i zaplanowany identyfikuje i ocenia szanse realizacji swojego pomysłu, szacuje i pozyskuje niezbędne
zasoby, aby finalnie wdrożyć i nadzorować dążenie do wcześniej wyznaczonego celu,
mającego przynieść zysk [Shane, Venkataramana 2000, s. 218; Glinka, Gudkova 2011,
s. 27]. Warunkami niezbędnymi dla zapoczątkowania tego procesu są realne istnienie rynku oraz dostęp do informacji o nim. Jako metaforę tak rozumianego procesu
przedsiębiorczości przywołuje się przygotowanie posiłku. Gdy wiemy już, jaki posiłek ma zostać przygotowany, należy skompletować niezbędne składniki i narzędzia
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i w zaplanowanym czasie, na podstawie konkretnego przepisu, przygotować konkretne danie [Sarasvathy 2001, s. 245].
Jednak rzeczywistość, w której działają przedsiębiorcy, często jest bardzo dynamiczna, niejednoznaczna i przez to nieprzewidywalna [Fisher 2012, s. 1024] dlatego
też w opozycji do podejścia kauzalnego Sarasvathy [2001, ss. 243–263; 2008, ss. 65-121]
przedstawiła efektuacyjną koncepcję przedsiębiorczości. Koncepcja ta opiera się na
założeniu, że przedsiębiorca subiektywnie ocenia obszary możliwych do podejmowania przez siebie działań. Co więcej, nie odkrywa obiektywnie istniejących, lecz je
kreuje. Podjęcie działalności przedsiębiorczej rozpoczyna się od analizy posiadanych
już zasobów i możliwości ich obecnego wykorzystania, bez jednoczesnego tworzenia
predyktywnych strategii. Jest to raczej akt tworzenia niż podejmowania decyzji. Wyznaczane cele wynikają z bieżącej oceny posiadanych zasobów i stale mogą ulegać
zmianie. Na ich kształtowanie i modyfikowanie wpływają zarówno nowo pojawiające
się możliwości, jak i nieprzewidziane wcześniej okoliczności [Sarasvathy, Dew 2005, ss.
550–551; Sarasvathy 2008, s. 15]. Właściwa identyfikacja posiadanych zasobów (kim jestem?, co wiem?, kogo znam?), pozwala na wyznaczenie możliwych kierunków i celów
działania (co mogę zrobić?), które następie podlegać mogą wielokrotnej modyfikacji poprzez wpływ innych, nieprzewidzianych wcześniej czynników rozpoznawanych
jako nowe możliwości [Fisher 2012, ss. 1024–1025].
Główne zasady tego podejścia obejmują pięć punktów ilustrujących charakterystyczne dla efektuacji nastawienie na wykorzystywanie posiadanych zasobów i nadarzających się okazji oraz tworzenie nowych kierunków [Sarasvathy 2008, ss. 81–96]:
·· poleganie na posiadanych zasobach i wykorzystanie ich do tworzenia czegoś nowego zamiast koncentrowanie się na określonych celach,
·· kalkulowanie możliwej straty, którą jesteśmy gotowi ponieść zamiast oceny poziomu
zwrotu inwestycji i zysku,
·· podejmowanie współpracy zamiast konkurowania z innymi stronami zainteresowanymi projektem i dopasowywanie celu do możliwości zespołu,
·· wykorzystywanie nieoczekiwanych sytuacji jako szans,
·· poleganie na innych ludziach zamiast opierania się na trendach rynkowych czy technologiach.
Metaforycznym zobrazowaniem takiego podejścia do przedsiębiorczości jest
rozpoczęcie przygotowywania posiłku nie od zdecydowania, jaka potrawa zostanie
przygotowana, lecz od sprawdzenia, jakie produkty są w danej chwili w posiadaniu
kucharza. Dodatkowo wiedząc np. ile czasu może poświęcić na wykonanie posiłku,
podejmuje on decyzję o tym, co zostanie przygotowane. W podejściu efektuacyjnym
z takiej samej puli zasobów można osiągnąć różne cele. Podczas gdy w przypadku
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podejścia przyczynowego (kauzalnego) poszukiwane są konkretne zasoby pod jeden
konkretny cel.
Innym przykładem ciekawej metafory obrazującej efektuację jest zaproponowane
przez Pattinson’a i współpracowników [2018] tango argentyńskie, w którym wykonawca
nie skupia się na przestrzeganiu sztywnego wzorca zaprogramowanych wcześniej ruchów, a raczej w sposób spontaniczny dopasowuje swoje działanie do tego, co dzieje się
w trakcie wykonywania tańca.

Poznawcze i behawioralne wskaźniki mentalnych
modeli przedsiębiorczości
Zależnie od modelu mentalnego przedsiębiorcy w inny sposób realizują zadania związane z prowadzeniem firmy. Porównanie przyczynowego versus efektuacyjnego podejścia do przedsiębiorczości pozwala wyodrębnić kilka głównych kryteriów, w których
różnice te są kluczowe. Są to na przykład motywacja do zaangażowania się w aktywność biznesową, ustalanie strategii i celów firmy, działanie w sytuacji niepewności
i nieoczekiwanych zmian, percepcja szans i podejście do ryzyka, sposób zarządzania
zasobami oraz budowania relacji z parterami biznesowymi. Aby ocenić, który z modeli
mentalnych przedsiębiorczości jest charakterystyczny dla danego przedsiębiorcy, potrzebna jest lista wskaźników, czyli obserwowalnych czynników, które świadczą o występowaniu tej nieobserwowalnej zmiennej [Brzeziński 1997, ss. 196–197]. Tabela 1
prezentuje zebrane przez autorów niniejszego artykułu szczegółowe działania, które
są wskaźnikami efektuacyjnego i kauzalnego modelu mentalnego przedsiębiorczości,
posegregowane według tych kategorii. Niektóre ze wskaźników (na przykład Gotowość
ponoszenia ryzyka jako wyraz zaangażowania) pasują do dwóch kategorii (motywacja
i podejmowanie ryzyka), ale przyporządkowano je do wybranych zgodnie z intencją
tekstów źródłowych.
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Tabela 1. Poznawcze i behawioralne wskaźniki efektuacyjnego i przyczynowego modelu mentalnego przedsiębiorczości
Kategorie
Motywacja

Ustalanie strategii
i celów firmy
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Model mentalny przedsiębiorczości – wskaźniki
Efektuacyjny
Przyczynowy
Nastawienie na tworzenie, a nie
Motywacją jest generowanie zysku
poszukiwanie rozwiązań
przez firmę
Wewnętrzna motywacja do
Zewnętrzna motywacja – zysk
Gotowość minimalizowania ryzyka jako
wykorzystania posiadanych zasobów
Gotowość ponoszenia ryzyka jako
wyraz zaangażowania
Trwanie przy raz obranej wizji
wyraz zaangażowania
Wysoka energia do radzenia sobie
Motywacją jest osiągnięcie celu
z wyzwaniami
Motywacją jest wykorzystanie zasobów
Pozytywne reagowanie na zmiany
i szanse
Gotowość ponoszenia limitowanych
osobistych strat / poświęceń dla dobra
firmy
Dostosowanie celów firmy do
Cel i strategia ustalone od początku
posiadanych zasobów i zmian
realizacji przedsięwzięcia
w otoczeniu
Biznesplan jako podstawa realizacji
Uwzględnianie wielu scenariuszy
przedsięwzięcia biznesowego
Firma jako projekt, w którym konieczne Koncentracja na ustalonych celach
jest przeprojektowywanie celów
Przywiązanie do planowania
i planów
długoterminowego i operacyjnego
Testowanie różnych modeli
Tworzenie i przestrzeganie jasnej,
biznesowych
spójnej wizji
Ustalenie tylko wstępnych założeń
Priorytetyzowanie zadań zgodnie
strategii i pozostawienie detali stale
z ustalonymi celami
otwartych
Dostosowywanie działań bieżących do
Strategia jest płynna, zmienia się na
długoterminowych planów
bieżąco
Organizowanie i wdrażanie procesów
Zmiana planów, gdy sytuacja się
kontrolnych, by kontrolować poziom
zmienia
realizacji celów
Zaprojektowanie działań
marketingowych i produkcyjnych na
początku działania firmy
Zmiana planów tylko w sytuacji bardzo
ważnego powodu
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Model mentalny przedsiębiorczości – wskaźniki
Efektuacyjny
Przyczynowy
Działanie w sytuacji Inwestowanie i pozyskiwanie
Przewidywanie przyszłości i efektów
niepewności
partnerów biznesowych jako sposoby działań w oparciu o posiadaną wiedzę,
i nieoczekiwanych na kontrolowanie przyszłości
gromadzenie danych
zmian
Podejmowanie decyzji w oparciu na
Badania rynkowe jako sposób
kontroli bieżącej sytuacji, heurystyki
zapobiegania nieoczekiwanym
oparte na kontrolowaniu
zdarzeniom
Elastyczność dzięki posiadanej wiedzy Śledzenie trendów i zmian
eksperckiej
technologicznych
Trzymanie się planów w sytuacji
Eksperymentowanie
nieoczekiwanych zmian
Podejmowanie zespołowych,
elastycznych decyzji w sytuacjach
Koncentracja na działaniach
niepewności
wewnętrznych firmy, a nie budowanie
relacji z otoczeniem
Zażegnanie kryzysu i powrót do
ustalonych działań
Unikanie nieprzewidzianych sytuacji
Percepcja szans
Ocena i wykorzystanie pojawiających
Szansą jest możliwość kontrolowania
się szans
kontekstu biznesowego
Niepewność kontekstu biznesowego
Wdrażanie zdecydowanej polityki
jako źródło szans
patentowej
Ciągłe uczenie się poprzez działanie,
Identyfikowanie i ocena
podejmowanie wyzwań
długoterminowych szans dla rozwoju
Responsywność wobec pojawiających firmy
się informacji i sprzężeń zwrotnych
Analizowanie i prognozowanie
Kreatywne reagowanie na pojawiające kosztów i zysków wynikających
się szanse
z realizacji możliwych alternatyw
Postrzeganie porażki jako szansy na
rozwój
Podejście do ryzyka Założenie akceptowanych strat
Minimalizacja ryzyka przez
wynikających z podejmowania ryzyka
prognozowanie
Ustalenie możliwej do zaakceptowania Oferowanie tego samego typu
straty w procesie podejmowania
produktów
decyzji
Wybór najlepszej opcji w oparciu na
Inwestowanie na poziomie
konkretnych celach
akceptowanego ryzyka straty
Podejmowanie dużych, kosztownych
Eksperymentowanie z różnymi
inwestycji z myślą o planowanym zysku
produktami i modelami biznesowymi
Wkalkulowanie straty w działanie firmy
Kategorie
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Kategorie
Zarządzanie
zasobami firmy

Budowanie relacji
z partnerami
biznesowymi

Model mentalny przedsiębiorczości – wskaźniki
Efektuacyjny
Przyczynowy
Dokładne oszacowanie dostępnych
Określenie i pozyskiwanie zasobów,
zasobów
które są konieczne do osiągnięcia
Dostępne zasoby jako punkt wyjścia
wyznaczonego celu
Poszukiwanie zasobów założonych
Umiejętna ocena własnych
planami
kompetencji i możliwości
Wykorzystywanie lokalnej
Nabywanie zasobów w procesie
infrastruktury i technologicznych
transakcji biznesowych i formalnych
porozumień z interesariuszami
osiągnięć dostępnych w otoczeniu
Ocenianie oryginalnych rozwiązań
Informacje zwrotne jako źródło
przed ich wdrożeniem
inspiracji do zmian i rozwoju
Prezentowanie prototypów produktów
na zewnątrz
Zasoby wewnętrzne są ważniejsze przy
podejmowaniu decyzji niż potencjalne
zasoby zewnętrzne.
Duże znaczenie wstępnych
Analizowanie konkurencji
porozumień zawieranych z partnerami w kategoriach zagrożeń
biznesowymi
Pozyskiwanie parterów korzystnych
Rozbudowywanie sieci
z punktu widzenia celu firmy
networkingowej
Ochrona wiedzy posiadanej przez firmę
Uczestniczenie w spotkaniach,
przed konkurentami – konkurowanie
eventach w celu nawiązywania relacji
poprzez ograniczenie dostępu do
Pomaganie innym podmiotom przez
wiedzy
polecanie ich usług
Staranny dobór partnerów – kryterium
Traktowanie partnerów z otoczenia
są uzupełniające się kompetencje,
biznesowego jako szans na rozwój
zapewniające realizację obranych
biznesu
celów
Gotowość zwracania się do innych
Ostrożne budowanie relacji
o wsparcie
z otoczeniem
Budowanie relacji niezależnie od tego, Relacje oparte na formalnych
czy dany partner dziś potrzebny jest do porozumieniach
realizacji naszych celów
Zmiany partnerów biznesowych,
dołączanie nowych i dostosowywanie
się do nich
Szukanie aliansów, które w kreatywny
sposób pozwolą zaspokajać potrzeby
rynku
Tworzenie nowych rynków dzięki
współpracy z partnerami
Otwarte dzielenie się wiedzą
z otoczeniem
Współtworzenie biznesu
z interesariuszami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fisher 2012, s. 1022; Harms, Schiel, 2012, ss. 112–113; Chetty,
Ojala, Leppäaho 2015, s. 1441; Kyndt, Bare, 2015, ss. 23–24; Reymen, Andries, Berends, Mauer, Elco van
Burg 2015, ss. 353–354; Alsos, Clausen, Solvoll 2016, s. 6; Markowska 2017, ss. 226–228; Matalamäki 2017,
ss. 928–949; Murdock, Varnes 2017, ss. 258, 267; Ilonen, Heinonen, Stenholm 2018, ss. 59–80.
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Powyższe zestawienie wskazuje, że w warunkach dynamicznego rynku, model
efektuacyjny powinien zapewniać większą efektywność biznesową. Badacze zwracają
jednak uwagę na słabe strony podejścia efektuacyjnego. Są wśród nich błędy w ocenie
konkurencji na rynku lub niewłaściwe wytyczanie strategicznych celów w kontekście
posiadanych zasobów [Zahra i in. 2005], a także niedocenianie zwyczajowych, utartych
działań, pojawianie się znacznie większej liczby konfliktów w procesie podejmowania
decyzji, dostosowanie założeń efektuacyjnego modelu mentalnego tylko do początkowych faz rozwoju firmy oraz jego nieprzydatność w niektórych branżach (np. bankowej)
[Matalamäki 2017, ss. 942–949]. Goel i Karri [2006, s. 483] opisali skłonność przedsiębiorców o efektuacyjnym podejściu do nadmiernego zaufania wobec innych podmiotów
na rynku, co podnosi ryzyko lokowania zasobów w nieodpowiednich rękach. Dlatego
tak istotne stają się badania, które pozwalają na zidentyfikowanie modelu mentalnego
przedsiębiorczości i analizę jego wpływu na efektywność firmy. Przedstawione w tabeli
stwierdzenia, opisujące sposób myślenia i zachowania przedsiębiorców w obu modelach mentalnych, czyli wskaźniki modelu mentalnego przedsiębiorczości, posłużą do
opracowania kwestionariusza, który pozwoli na przeprowadzenie takich badań na polskim rynku.

Uwagi końcowe
Działania podejmowane przez ludzi wynikają bezpośrednio z posiadanych przez nich
modeli mentalnych, czyli tego jak postrzegają, oceniają i rozumieją otaczającą ich rzeczywistość. To, jak działają przedsiębiorcy wynika z ich indywidualnego mentalnego modelu przedsiębiorczości a więc, jak sformułowano to wcześniej, subiektywnej reprezentacji określającej motywy, cele, strategię działania, zasoby, sposób i kryteria sukcesu ich
przedsięwzięcia.
Przeprowadzona analiza wykazała istnienie wyraźnego zróżnicowania wśród poznawczych i behawioralnych wskaźników obu modeli mentalnych. Co może oznaczać,
że inne kompetencje wyróżniają przedsiębiorców o efektuacyjnym i przyczynowym
modelu mentalnym. Przedstawiane w literaturze badania zazwyczaj koncentrują się na
weryfikowaniu posiadanych przez przedsiębiorców kompetencjach kauzalnych, podczas gdy obszar kompetencji związanych z modelem efektuacyjnym pozostawia znacząca lukę badawczą, co dodatkowo podkreśla potrzebę opracowania narzędzia do
diagnozy efektuacyjnego modelu mentalnego przedsiębiorczości.
Przedstawiona w artykule lista poznawczych i behawioralnych wskaźników zostanie wykorzystana do budowy skal służących ocenie modelu mentalnego przedsiębiorczości. W kolejnych etapach badań projektowych skala ta będzie poddana procedurze
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testowania na dwóch etapach. Pierwszy, w celu identyfikacji stwierdzeń najsilniej związanych z poszczególnymi modelami, wykorzystywać będzie ocenę sędziów kompetentnych. Drugi dotyczyć będzie oceny rzetelności skal kwestionariusza do pomiaru efektuacyjnego vs kauzalnego modelu mentalnego przedsiębiorczości. Jest to również kolejny
etap realizacji projektu badawczego Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak
działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.
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Identyfikacja kanałów dystrybucji i otoczenia
konkurencyjnego w branży papierniczo-biurowej
na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Identification of the Channels of Distribution and the Competitive
Environment in the Paper and Office Supplies Industry as
Exemplified by a Selected Enteprise
Abstract: The principal objective of this paper is to identify the channels of distribution and
the competitive environment in the paper and office supplies industry as exemplified by the
enterprise conducting business under the name Hurt-Papier. The choice of this enterprise was
determined by the fact that it is the largest wholesale company in the paper and office supplies industry in the South-East of Poland. Upon the basis of the conducted research, it was
ascertained that this enterprise uses both the direct channels, and also the indirect ones (principally, the short ones). A significant change which may be observed in the organization of
the system of distribution is, as well, a strong growth in sales on the Internet. This new channel
of distribution has brought about the decreasing importance of traditional distribution enterprises, but, in turn, has contributed to the increase in the role of logistic enterprises, including
courier services principally. In this paper, it was also the analysis of the competitive environment with the application of five Porter’s forces analysis that was performed. Upon the basis
of this analysis, it was ascertained that the principal threat to the Hurt-Papier company is that
substitutes, which are constituted by retail chains, and also manufacturers themselves, appear. In this paper, it was as well recommendations which may constitute an opportunity for
enterprises to develop even further, and to increase their competitive advantage in comparison with other entities in the paper and office supplies industry, that were presented.
Key words: paper and office supplies industry, wholesale trade, channels of distribution,
five Porter’s forces analysis
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Wstęp
Kształtowanie kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwie odgrywa ważną rolę w sposobie
postrzegania oferowanych produktów, a także wpływa na uzyskiwanie dobrej pozycji
na rynku. Coraz więcej firm zwraca uwagę na fakt, że sprawny proces przemieszczania
wyrobów przekłada się na uzyskane dodatniego wyniku finansowego. Należy zwrócić
uwagę, że realizacja szybkiej i efektywnej dystrybucji możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu odpowiednich strategii oraz doborze pośredników, którzy aktywnie będą brać
udział w dostarczeniu klientowi wyrobu w odpowiednim czasie, miejscu, ilości, jakości
i w określonej cenie.
Przedsiębiorstwa muszą dokładać wszelkich starań, aby ich działalność została ukierunkowana na zaspakajanie oczekiwań i wymagań klientów [Zimon, Sikora 2012; Woźniak
2017]. Wiąże się to ze stałym monitorowaniem potrzeb oraz szybką reakcją na ewentualne
zmiany wymagań [Chen, Reilly, Lynn 2012]. Producenci i usługodawcy coraz więcej czasu
poświęcają na zgłębianie informacji o nabywcach i ich preferencjach dotyczących zakupów [Jung, Yoo 2017; Zimon 2018]. W trosce o ciągły wzrost satysfakcji klientów organizacje
wprowadzają szereg rozwiązań logistycznych, marketingowych i jakościowych, których
zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorstwom wyższego poziomu obsługi [Malindžák
2015; Lejda, Siedlecka 2015]. Jednym z czynników decydujących o satysfakcji klientów jest
wygoda w realizowaniu zakupów. Elastyczność we współpracy z dostawcą daje możliwość
składania zamówień i nabywania towaru w dogodnym czasie i miejscu, co z kolei wiąże się
ze sprawnie działającym i ciągle doskonalonym systemem dystrybucji przedsiębiorstwa
[Pacana, Liberko, Bednarova i in. 2014]. Istotną zmianą jaką można dostrzec w organizacji
systemu dystrybucji jest wzrost sprzedaży internetowej. Nowy kanał alokacji spowodował osłabienie pozycji tradycyjnych przedsiębiorstw sprzedażowych, ale przyczynił się do
wzmocnienia roli firm logistycznych, w tym głównie usług kurierskich [Kramarz 2014].
W Polsce wybór, rozwój i kształtowanie systemu dystrybucji w dużym stopniu zależy
od czynników otaczających przedsiębiorstwo. Mogą one wywierać wpływ na jego działalność, tworząc przy tym określone możliwości rynkowe, jak również stanowiąc pewne
zagrożenia, warunkujące jego funkcjonowanie [Pecold 2014].
Celem artykułu jest identyfikacja kanałów alokacji i otoczenia konkurencyjnego
w branży papierniczo-biurowej na przykładzie przedsiębiorstwa Hurt-Papier. W opracowaniu przedstawiono również analizę pięciu sił Portera, która miała za zadanie rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego w branży papierniczo-biurowej w Polsce. Na podstawie zgromadzonych informacji przedstawiono rekomendacje, które mogą stanowić
szansę dla przedsiębiorstw na ich dalszy rozwój oraz zwiększyć konkurencyjność względem innych podmiotów funkcjonujących w badanej branży.
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Analiza została przeprowadzona na podstawie statystyk pozyskanych przy wsparciu
Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego, Centralnego Ośrodka Informacji
Gospodarczej oraz dostępnej literatury. Identyfikacja kanałów dystrybucji oraz otoczenia konkurencyjnego metodą pięciu sił Portera została wykonana na podstawie badań
własnych, wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami firmy oraz informacji pochodzących ze strony internetowej przedsiębiorstwa Hurt-Papier.
Rozważania podjęte w artykule mają charakter ogólny, tak aby rekomendacje i propozycje usprawnień w ramach systemu dystrybucji, mogły być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego.

Analiza branży papierniczo-biurowej w Polsce
Integralnym elementem każdego przedsiębiorstwa jest dobrze zarządzane biuro, które
wymaga odpowiedniego wyposażenia. Zaopatrzenie danej jednostki w artykuły biurowe to jeden z podstawowych czynników wpływających na efektywność i sprawność pracy. Należy zwrócić uwagę, iż do artykułów biurowych nie zaliczamy już tylko długopisów,
segregatorów czy zeszytów. Obecnie to przede wszystkim papier ksero, tusze do drukarek, laminatory, bindownice, niszczarki czy gilotyny.
Branża artykułów biurowych jest często narażona na kryzys. Wpływ na ten stan ma
przede wszystkim fakt, że firmy w czasie zastoju czy zapaści ekonomicznych w pierwszej
kolejności szukają oszczędności w sferze funkcjonowania administracji. W obliczu kryzysu zaczynają dokładniej analizować swoje wydatki i ograniczają zamówienia na zbędne
artykuły biurowe, co odczuwają producenci i dystrybutorzy. Ożywienie rynku zauważane jest z opóźnieniem, częstotliwość zakupów i ich wartość zaczyna się zwiększać dopiero w momencie, gdy sytuacja finansowa w firmie ustabilizuje się.
Wydaje się, że rosnący poziom cyfryzacji spowoduje, że rynek artykułów biurowych
będzie coraz słabiej prosperować. Jednak według danych Konfederacji Europejskiego
Przemysłu Papierniczego (CEPI) na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zapotrzebowanie na papier cały czas wzrasta. W 2017 roku produkcja papieru i tektury w krajach
członkowskich CEPI zrosła o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Stanowi to najwyższy roczny wzrost od 2010 roku. Dane zostały zobrazowane na wykresie 1.
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Wykres 1. Produkcja masy celulozowej w krajach CEPI

Źródło: [Confederation of European Paper Industries].

Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2017 roku w Polsce codziennie powstawało około 1000 nowych firm, które stawały się potencjalnymi klientami branży biuro-serwis [http://www.coig.com.pl]. Producenci artykułów biurowych
z roku na rok prześcigają się w realizacji pomysłów, tworząc coraz bardziej nowatorskie
i stylowe produkty w celu przyciągnięcia kolejnych grup klientów.
Jednym ze sposobów pozyskiwania informacji o produktach, konkurencji i tendencjach rynkowych jest udział w targach. Należą one do wysoce efektywnych sposobów
rozeznania w branży oraz obserwacji kierunku jego ewolucji [Blythe 2002]. Paperworld
to największe na świecie targi papieru, artykułów biurowych i piśmienniczych, które
każdego roku organizowane są we Frankfurcie. Dają one możliwość składania zamówień i uzupełniania asortymentu zarówno przez hurtowników, detalistów, jak i importerów, eksporterów, spedytorów oraz przedstawicieli firm wysyłkowych i internetowych.
W 2018 roku swoją ofertę zaprezentowało 1640 wystawców z 66 krajów, a w samych
targach udział wzięło 33 787 zwiedzających. Paperworld są jednym z najważniejszych
punktów spotkań branżowych oraz źródłem inspiracji dla wszystkich zainteresowanych
stron [https://paperworld.messefrankfurt.com].
W Polsce istniej ponad 200 podmiotów zajmujących się dystrybucją artykułów biurowych. Świadczy to o dużej konkurencji oraz nasyceniu rynku pośrednikami z tej branży.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorstwa handlu hurtowego oprócz rywalizacji z konkurencją, muszą rozwiązywać wiele problemów logistycznych, m.in.:
·· istnienie wewnętrznego konfliktu związanego z działaniem hurtowni zarówno jako
nabywcy jak i sprzedawcy. Przedsiębiorstwu jako nabywcy opłaca się zakup dużych
jednorodnych partii towarów, dzięki czemu może zmniejszyć koszty, natomiast kiedy
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występuję ono w roli sprzedawcy dąży do posiadania zróżnicowanego asortymentu,
który przyciąga klientów i zwiększa konkurencyjność na rynku [Cyplik, Głowacka-Fertsch, Fertsch 2008];
·· zmniejszenie znaczenia hurtowników w imporcie i eksporcie;
·· rozszerzenie działalności producentów poprzez sprzedaż produktów bezpośrednio
do konsumentów;
·· wzrost marż hurtowych;
·· rozwój dużych sieci detalicznych, które mają bezpośredni kontakt z producentami
[Rutkowski 2005].
Z tego powodu firmy stale doskonalą wszystkie aspekty swojej działalności oraz dostosowują się do zmieniających się preferencji klientów [Santouridis, Veraki 2017].

Prezentacja przedsiębiorstwa Hurt-Papier
Przedsiębiorstwo handlowe Hurt-Papier Ryszard Cebula spółka jawna zostało założone w 1991 roku w Rzeszowie i jest największą hurtownią handlową w branży papierniczo-biurowej w południowo-wschodniej Polsce. Swoją działalność skupia na
kompleksowej obsłudze klientów biznesowych, dostarczając artykuły i urządzenia
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów w zakresie usług i dostaw artykułów biurowych, co pozwala na osiągnięcie wspólnego zadowolenia z realizowanych zadań biznesowych.
Firma funkcjonuje w ramach polskiej sieci handlowej Partner XXI Sp. z o.o., która skupia 16 udziałowców na terenie całego kraju, rysunek 1.
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Rysunek 1. Grupa Partner XXI – zasięg

Źródło: [www.partner21.pl].

Oferta asortymentowa firmy liczy około 20 000 produktów, które usystematyzowane są w 15 kategoriach, m.in.: urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria
komputerowe, oprawa dokumentów, prezentacja i konferencje, organizacja i archiwizacja, pieczątki, akcesoria biurowe, meble.
Obecnie firma posiada ponad 60 dostawców. Dzięki wieloletniej współpracy z głównymi producentami branży biurowo-papierniczej, oferuje swoim klientom dostęp do
szerokiej gamy produktów o najwyższej jakości i po atrakcyjnej cenie. Hurt-Papier posiada również asortyment IDEST, marki własnej Polskiej Sieci Handlowej Partner XXI.
Produkty te posiadają relatywnie niską cenę w stosunku do wysokiej jakości, która nie
ustępuje produktom znanych firm. Przedsiębiorstwo jest w dużej mierze bezpośrednim
importem towarów z zagranicy. Firma angażuje się również w promocję ekoproduktów.
W swojej ofercie posiada asortyment z międzynarodowymi certyfikaty ekologicznymi.
Produkty są wykonane z materiałów mniej szkodliwych dla środowiska naturalnego lub
przetworzonych czy zregenerowanych.
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W celu uzyskania wysokiej pozycji na rynku, przedsiębiorstwo zastosowało szereg
działań marketingowych w postaci ulotek, billboardów, reklamy radiowej, czy gazetki
promocyjnej (dwumiesięczne i sezonowo-okolicznościowe). Firma w swojej ofercie ma
również dodatkowe rabaty i zniżki dla stałych klientów oraz propozycje programów lojalnościowych. Organizuje konkursy i loterie dla swoich klientów. Ponadto jest organizatorem Podkarpackich Targów Artykułów Szkolnych i Biurowych, które odbywają się
wiosną i jesienią w Rzeszowie [http://www.hurtpapier.pl/].

Analiza pięciu sił Portera
Otoczeniem konkurencyjnym nazywamy wszystkie podmioty gospodarcze, które mają
powiązania z przedsiębiorstwem. Zaliczyć można do nich zarówno firmy współpracujące, jak i te konkurencyjne. Otoczenie konkurencyjne wpływa zarówno na funkcjonowanie firmy jak i zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju w danym sektorze [Królik
2017]. Model pięciu sił Portera oparty jest na analizie mikroekonomicznej, gdzie pod
uwagę bierze się zarówno popyt jak i podaż na dany produkt, a także rodzaje produktów
komplementarnych i substytucyjnych.
Analiza otoczenia to proces monitorowania organizacji w celu zidentyfikowania istniejących, jak i przyszłych szans oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do osiągania swoich celów [Gierszewska, Romanowska 1994]. Analiza pięciu sił Portera
została wykonana w celu rozpoznania otoczenia konkurencyjnego w branży papierniczo-biurowej w Polsce. Każdą z sił oceniano w pięciostopniowej skali, gdzie 1 punkt oznacza
najmniejszy wpływ, natomiast 5 punktów określa największe oddziaływanie.
·· Siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwo – niskie (2 pkt). Przedsiębiorstwo Hurt-Papier współpracuje z ponad 60 dostawcami, dzięki czemu posiada dużą siłę negocjacyjną. Wpływ na pozycję firmy ma również
współpraca z Grupą Partner XXI, co powoduje zwiększenie pozycji przetargowej.
·· Siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwo – wysokie (4 pkt). Siła przetargowa odbiorcy to wysiłek, jaki przedsiębiorstwo
musi włożyć w celu zdobycia i utrzymania klienta. Firma Hurt-Papier posiada własne
oddziały w takich miastach jak: Jarosław, Lubaczów, Sanok, Krosno, Zamość, Tarnów
czy Lublin. Dzięki wieloletniej działalności zyskała przywiązanie i lojalność detalistów.
Mimo to siła oddziaływania nabywców jest duża i możliwe jest wywieranie przez nich
presji ze względu na dużą konkurencję.
·· Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora – średnie (3 pkt). W Polsce istniej
ponad 200 podmiotów zajmujących się dystrybucją artykułów biurowych, co skutkuje
dużą konkurencją w tej branży. Przedsiębiorstwo oprócz dystrybucji produktów do
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swoich stałych klientów (biurowo-serwisowych, detalicznych i indywidualnych), bierze również udział w licznych przetargach i zamówieniach publicznych, a w takich
przypadkach to cena odgrywa główną rolę. Własna marka IDEST wpływa na przewagę
nad konkurencją, stąd wynika wysoka skuteczność przetargowa.
·· Groźba pojawienia się nowych producentów – niska (2 pkt). Groźba pojawienia się
nowych wejść jest mała, ponieważ rynek jest już przesycony. Grupa Partner XXI Sp.
z o.o. jest największą siecią handlową w branży papierniczo-biurowej w południowo
-wschodniej Polsce. Wypracowała sobie renomę oraz zaufanie klientów i prawdopodobnie tylko dołączenie do niej, bądź do innej grupy zakupowej może przynieść sukces małym lub nowym przedsiębiorstwom.
·· Groźba pojawienia się substytutów – bardzo duża (5 pkt). W ostatnim czasie obserwuje się duży spadek znaczenia hurtowników w imporcie i eksporcie. Spowodowane
jest to m.in. przez rozszerzenie działalności producentów, którzy sprzedają swoje produkty bezpośrednio do konsumentów. Ponadto, obserwuje się znaczny rozwój dużych
sieci detalicznych, które mają bezpośredni kontakt z producentami przez co stanowią
zagrożenie dla hurtowni.
Podsumowując, należy stwierdzić, że największym zagrożeniem dla hurtowni jest
groźba pojawienia się substytutów, która w omawianym sektorze została określona
jako duża.

Identyfikacja kanałów dystrybucji oraz propozycje ich
usprawnienia
Szacuje się, że firma łącznie posiada ponad 3000 klientów. W celu dotarcia do nich oraz
pozyskania nowych przedsiębiorstwo korzysta zarówno z kanałów pośrednich (głównie
krótkich) jak i bezpośrednich, rysunek 2.
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Rysunek 2. Kanały dystrybucji firmy Hurt-Papier – ujęcie ogólne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od przedstawicieli firmy.

Pierwszym z analizowanych kanałów są kanały bezpośrednie, co oznacza, że przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż we własnym zakresie. Klient ma możliwość dokonywania
zakupów bezpośrednio w hurtowni w Rzeszowie. Może również złożyć zamówienie drogą telefoniczną, mailową oraz skorzystać z platformy zakupowej. System ten umożliwia
łatwe i szybkie wybieranie produktów oraz złożenie zmówienia. Ta forma zakupów pozwala również: zaoszczędzić czas, w łatwy i szybki sposób uzyskać dostęp do informacji, dokładnie zapoznać się z ofertą oraz kontrolować wysokości wydatkowanej kwoty.
Przedsiębiorstwo oprócz dystrybucji produktów do swoich stałych klientów, bierze również udział w licznych przetargach i zamówieniach publicznych. W takim przypadku ich
klientami są m.in.: sądy, uczelnie wyższe i urzędy. Duże znaczenie w aspekcie dystrybucji bezpośredniej mają również oddziały firmy, które zwiększają dostępność produktów
oraz prowadzą dodatkową działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorstwa.
Ponadto, oddziały firmy korzystają z mieszanej formy zakupów. Oprócz oferowania typowego asortymentu dla branży biuro-serwis, samodzielnie dokonują zakupów takich
produktów jak: zabawki, wyroby tytoniowe, kosmetyki, artykuły higieniczne, czy doładowania do telefonów. Szeroki asortyment towarów sprawia, że klient (detalista lub
klient ostateczny) zamiast negocjować z wieloma dostawcami oraz kupować z wielu
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źródeł, może zamówić cały potrzebny mu towar w jednym miejscu. Stanowi to dodatkowy atut przedsiębiorstwa, który wpływa na wizerunek firmy oraz satysfakcję klientów
z dokonywanych zakupów.
Kolejnymi elementami poddanymi analizie są kanały pośrednie, co oznacza, że
przedsiębiorstwo w celu dotarcia do większej grupy klientów korzysta z pomocy pośredników, do których można zaliczyć: sklepy, sieci sklepów, podhurtownie i innych
drobnych detalistów. Kolejnym sposobem w jaki firma stara się rozwiązać problem związany z luką przestrzenną na linii przedsiębiorstwo – klient jest funkcja akwizytora. Pośrednicy handlowi aktywnie wspomagają procesy marketingowe, co gwarantuje stały
przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami w kanale dystrybucji.
Należy podkreślić, że jednym z głównych priorytetów firmy jest dostarczenie zamówionego asortymentu w możliwie najkrótszym czasie. Poprzez własną flotę samochodową, artykuły trafiają bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Przedsiębiorstwo
zapewnia realizację zamówienia w następnym dniu roboczym po jego złożeniu i gwarantuje bezpłatny transport na terenie całego województwa podkarpackiego.
Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo Hurt-Papier opiera się głównie na strategii dystrybucji selektywnej. Celem sprzedaży produktów za pomocą kilku
kanałów jest możliwość zapewniania klientowi swobodnego korzystania z najwygodniejszego w jego ocenie sposobu zakupu. Z kolei ograniczona liczba pośredników handlowych pozwala kontrolować przepływ wyrobów w poszczególnych kanałach oraz
szybko reagować w przypadku błędów bądź zmian rynkowych.

Propozycje usprawnień systemu dystrybucji dla organizacji
z branży papierniczo-biurowej
Na podstawie analizy pięciu sił Portera, a także strategii i budowy kanałów dystrybucji
można stwierdzić, że omawiane przedsiębiorstwo jest hurtownią dobrze prosperującą
w każdym aspekcie swojej działalności. Należy jednak pamiętać, że wymagania klientów
są kategorią dynamiczną. Ulegają zmianom zarówno pod wpływem dotychczasowych
doświadczeń, jak i obserwacji zachowań konkurencji. Firma Hurt-Papier musi stale badać
rynek oraz doskonalić wszystkie aspekty swojej działalności.
Planując dalszy rozwój, firmy z branży papierniczo-biurowej, powinny rozważać
ciągłe udoskonalanie kanału dystrybucji jakim jest sprzedaż internetowa. Zdaniem
Szymanowskiego rozwiązanie to posiada wiele zalet zarówno dla klienta, jak i przedsiębiorcy, m.in.: oszczędność czasu zakupu, szybszy dostęp do informacji, niższa cena, szersza oferta i poszerzenie rynków zbytu [Szymanowski 2008]. Do podobnych wniosków
doszedł K. Kandefer, który przedstawił możliwości płynące z wykorzystania polityki
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e-commerce. Zaliczyć do nich można: pozyskanie większej liczby klientów, nakłonienie
obecnych klientów do częstszych i większych zakupów, czy też zmniejszenie kosztów
realizacji zamówień [Kandefer 2016].
Z tego też powodu, przedsiębiorstwa w swojej ofercie powinny wprowadzać dodatkowe możliwości, które uproszczą klientom zadania związane z zakupami drogą elektroniczną, a do takich udogodnień zaliczamy:
·· zaawansowane filtrowanie produktów, np. wg producentów, czy określonej ceny;
·· funkcję tak zwanego „zielonego koszyka”, gdzie system sam zaproponuje ekologiczne zamienniki do wybranych przez klientów produktów;
·· utworzenie tzw. specjalnej sekcji, oferującej np. „promocję dnia czy tygodnia”;
·· funkcję tak zwanego „śledzenia paczki”, czyli możliwość monitorowania lokalizacji
zamówienia złożonego przez klienta;
·· opracowanie newslettera (zwanego także biuletynem lub subskrypcją).
Ponadto, przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na promocję swojej oferty
w mediach społecznościowych. Głównym działaniem z zakresu social marketing jest
stworzenie i zarządzanie profilem marki lub firmy. W ramach aktywności, na profilu zamieszcza się zdjęcia, filmy lub wiadomości tekstowe. Działania mają na celu aktywizację
fanów firmy, co przekłada się na tworzenie pozytywnego wizerunku marki.
Zdaniem autorki, wprowadzenie opisanych powyżej rekomendacji może stanowić
szansę przedsiębiorstw na dalszy rozwój oraz zwiększyć konkurencyjność nad innymi
podmiotami w branży papierniczo-biurowej.

Wnioski
Istota dystrybucji (która stanowi jeden z instrumentów marketingu mix) polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych oraz informacyjnych barier oddzielających producentów od finalnych nabywców.
Przedsiębiorstwa hurtowe często stają się w opinii wielu producentów i detalistów ogniwami zbędnymi w kanale dystrybucji. Jest to spowodowane m.in.: zbyt długim cyklem dostaw, nieuzasadnionym wzrostem marż hurtowych, czy „filtrowaniem” przepływu informacji
[Spyra 2007]. Przedsiębiorstwa detaliczne, dla których hurt był do niedawna podstawowym,
a niejednokrotnie jedynym partnerem w kanale dystrybucji, zaczęły stopniowo rezygnować
z ich usług. W takiej sytuacji czynnikami decydującymi o znaczeniu i roli przedsiębiorstw
hurtowych we współczesnym systemie rynkowym może być tylko ich wysoka zdolność do
zmian i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia i preferencje odbiorców.
Istotnym kryterium przy budowaniu stałych relacji z klientami jest dogodność form
zakupu [Woźniak, Zimon 2016]. Firma Hurt-Papier oferuje szerokie spektrum możliwości
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w tym zakresie. Hurtownia posiada własną platformę zakupową, przez co klienci mają
możliwość swobodnego składania zamówień w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
Klient może dokonać zakupu drogą telefoniczną czy mailową, nie można zapomnieć
również o funkcji przedstawicieli handlowych, którzy dodatkowo ułatwiają procesy zakupowe. Dla klientów preferujących bezpośrednie nabywanie towarów istnieje możliwość zakupu w siedzibie głównej firmy, bądź w jednym z siedmiu oddziałów.
Reasumując, należy stwierdzić, iż przedstawione w artykule badania mają jedno
podstawowe ograniczenie wynikające ze zbadania tylko jednej firmy. Pomimo tego,
autorka ma nadzieję, że prezentowane wyniki okażą się pomocne dla przedsiębiorstw
handlowych w kontekście doskonalenia aspektów związanych z systemem dystrybucji.
W najbliższej przyszłości planowana jest kontynuacja prowadzonych prac w celu porównania form funkcjonowania badanej firmy z innymi jednostkami handlowymi, co
pozwoli na wyciągnięcie szerszych wniosków.
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Porównanie współczesnych koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem
Comparison of Contemporary Concepts of Business
Management
Abstract: Very strong competition, as well as frequent and unpredictable changes in the
environment, force enterprises to apply appropriate management concepts. However, the
problem is choosing the right concept, efficient implementation and use. The difficulty that
managers encounter at the beginning, and therefore the choice of a suitable concept, leads
to a comparison of contemporary management concepts. The article focuses on a comparison of selected, most often used by enterprises concepts.
Key words: concept, management, comparison, enterprise, business

Wstęp
Szybkość i nieprzewidywalność zmian zachodzących w otoczeniu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo sprawia, że podlega ono procesowi ciągłych przeobrażeń. Decyzje
podejmowane przez menedżerów powinny być przemyślane i we właściwy sposób realizowane. „Współczesna nauka organizacji i zarządzania proponuje obecnie różnorodne
koncepcje i metody zarządzania, które należy postrzegać jako wsparcie dla realizowanych przez organizację procesów adaptacyjnych i/lub antycypacyjnych względem zmieniającego się otoczenia” [Czermiński, Czerska, Nogalski i in. 2001, s. 500].
Liczba koncepcji, z których korzystają menedżerowie jest bardzo duża, różnią się one
pod względem: poziomu ogólności, stopnia skomplikowania, zakresu, tempa oddziaływania, a także łatwości implementowania. „Poddawane weryfikacji w praktyce gospodarczej koncepcje te albo się upowszechniają, albo też stają się materiałem do dalszego
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doskonalenia, konkretyzowania czy też integrowania z innymi, już sprawdzonymi narzędziami i orientacjami” [Lichtarski 1999a, s. 254].
Kadra kierownicza jest w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać organizacją, gdy
menedżerowie podejmują najlepsze dla danego przedsiębiorstwa decyzje, wymaga to
przeprowadzenia rzetelnej analizy koncepcyjnej.
Współczesne idee funkcjonujące w obszarze zarządzania posiadają pewne cechy
wspólne, do których zalicza się: orientację na ograniczanie kosztów, wzrost elastyczności, rozwijanie relacji z klientami, umacnianie pozycji konkurencyjnej. Szczegółowe
zasady wdrażania poszczególnych wizji, wskazują ich mocniejsze i słabsze strony. Celem artykułu jest przedstawienie ich zalet, a także zestawienie teorii z opinią przedsiębiorców na temat omawianych koncepcji zarządzania, co pozwoli uzyskać odpowiedź
na pytanie, które z nich są najchętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Metody badawcze wykorzystywane przy tworzeniu artykułu to analiza literatury przedmiotu oraz badania własne przeprowadzone w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Wybrane koncepcje zarządzania
Koncepcja zarządzania stanowi powtarzalny, skuteczny, a także usystematyzowany sposób postępowania, opierający się na naukowych zasadach badawczych. Wykorzystanie
koncepcji przez przedsiębiorstwo ma na celu rozwiązywanie problemów pojawiających
się podczas zarządzania nim [Błaszczyk 2008, s. 10]. Autorzy prezentują wiele różnych
klasyfikacji koncepcji zarządzania, biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, rodzaj jej
działalności, zasoby czy jakość produkcji. Poniżej omówione zostaną te, które są najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorców.
Benchmarking
Idea benchmarkingu związana jest z osobą R.C. Camp’a, który w 1980 roku zainicjował
program w firmie Xerox. Uważał on benchmarking za koncepcję umożliwiającą poszukiwanie najlepszych praktyk branżowych, które prowadzą do osiągania lepszych wyników
[Woźniak 2018, s. 91]. Obecnie w literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji benchmarkingu, m.in. jest to:
·· poszukiwanie informacji o najskuteczniejszych praktykach w otoczeniu [Michalski
2013, s. 170];
·· metoda usprawniania organizacji [Mikuła, Ziębicki 2001, s. 33];
·· metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, poprzez naśladowanie najlepszych w branży [Adamska 2004, s. 57];
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·· metoda polegająca na porównywaniu własnych rozwiązań biznesowych z wzorcowymi przedsiębiorstwami, aby ulepszać i doskonalić swoją organizację poprzez
uczenie się od innych i wzorowanie się na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach
[Zakrzewska-Bielawska 2012, s. 117].
Główne założenia, na których opiera się metoda benchmarkingu, to [Krupski 2004;
Ziębicki 2007]:
·· porównywanie się z liderem w branży i dążenie do znalezienia się w czołówce organizacji w branży;
·· uczenie się od innych organizacji;
·· monitoring produktów, usług oraz metod stosowanych w organizacji na tle konkurentów;
·· ustrukturalizowanie;
·· systematyczność;
·· uniwersalność;
·· charakter zespołowy;
·· orientacja na jakość.
Zasadniczym celem koncepcji jest ciągłe porównywanie stosowanych procesów,
modeli, produktów oraz usług z ich odpowiednikami na rynku liderów. Celem prowadzonych działań jest wdrożenie ulepszeń zbliżających przedsiębiorstwo do najlepszych.
Najbardziej dokładną definicję stworzyło Amerykańskie Centrum Produktywności i Jakości (APQC – American Productivity and Quality Centre), według którego jest to proces
porównywania swojej organizacji z praktyką funkcjonowania i wynikami działania najlepszej organizacji w skali światowej, a następnie wykorzystywania pozyskanych wzorców w swojej organizacji [Kisperska-Moroń 2002].
Controlling
W literaturze pojęcie controllingu nie ma jednolitej definicji, z uwagi na stosowanie omawianej koncepcji przez przedsiębiorstwa o innych strukturach organizacyjnych, a także
odmiennej sytuacji finansowej. P. Preissler twierdzi, że „każdy ma swoje własne wyobrażenia na temat tego, co controlling znaczy lub znaczyć powinien, tylko że każdy myśli coś innego” [Nesterak 2015, s. 23]. Największy wpływ na rozwój pojęcia controllingu
mieli amerykańscy oraz niemieccy badacze. Według danych amerykańskich praktyka ta
ma za zadanie monitorowanie aktualnych rezultatów przedsiębiorstwa i porównywanie
ich z celami, a także prognozowanie i przekazywanie osobom decyzyjnym informacji
pomocnych realizacji założonych celów. Naukowcy niemieccy definiują controlling jako
wszechstronny proces, obejmujący wszystkie instrumenty, które służą kierowaniu oraz
sterowaniu finansami przedsiębiorstwa, we wszystkich działach firmy.
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Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy definicję, że controlling to „system
sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie,
kontrolę i kierowanie, przeprowadzanie działań korygujących” [Koźmiński, Piotrowski
2004, s. 221].
Customer Relationship Management
Customer Relationship Management (CRM) to strategia biznesowa, która opiera się na
budowaniu lojalności klientów wobec przedsiębiorstwa, poprzez rozwijanie korzystnych
dla obu stron związków [Deszczyński, Deszczyński 2004, s. 173]. S. Cook definiuje ją jako
„strategiczny proces identyfikacji pożądanych wartości segmentów, mikrosegmentów
i indywidualnych klientów na podstawie zintegrowanego programu działań maksymalizacji wartości dla klienta i organizacji poprzez realizację celu zdobycia oraz utrzymania
klienta oraz zwiększenia zysku przedsiębiorstwa” [2002]. Zaś J. Dyche, jako „infrastrukturę
umożliwiającą określenie i zwiększenie wartości dla klientów oraz odpowiednie środki,
za pomocą których motywuje się najlepszych klientów do lojalności, czyli ponownych
zakupów” [2002, s. 14].
CRM zakłada, że bardziej opłacalne jest utrzymywanie dotychczasowych klientów,
niż zdobywanie nowych. W związku z tym orientacja na klienta powinna być kluczowym
elementem strategii przedsiębiorstwa. Innymi słowy, CRM to odejście od tradycyjnego
rozumienia produktów, usług oraz relacji z klientem, w zamian za uznanie relacji z nim
jako priorytetowe.
Lean management
Koncepcja lean management zastosowana została po raz pierwszy w koncernie Toyota
przez T. Ono, japońskiego inżyniera przemysłu i biznesmena [Grobelak, Ulewicz 2018, s.
268] W literaturze przedmiotu lean management, koncepcja znana również jako „szczupłe zarządzanie”, definiowana jest w różny sposób [www.lean-management.pl/]. Niektóre
z definicji akcentują usuwanie strat i marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, na przykład
według J. Lichtarskiego „zasadniczym przesłaniem lean management jest zdejmowanie
nadmiernego balastu, unikanie wszelkiego marnotrawstwa i osiąganie racjonalności we
wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa i w gospodarowaniu jego wszystkimi
zasobami. Jest to swoista filozofia chłodnej kalkulacji, prostoty, oszczędności” [Lichtarski
1999b, s. 16]. Alternatywne definicje podkreślają wykorzystywane narzędzia i techniki.
D. Mann definiuje lean management jako koncepcję „obejmującą dyscyplinę, codzienne
praktyki i narzędzia, niezbędne do stworzenia i utrzymania ciągłej i intensywnej koncentracji na procesach” [2005, s. 5].
Wyróżnia się pięć najistotniejszych zasad lean management [Hines 2003, s. 8]:
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1. Wskazanie, które czynności przynoszą wartość z punktu widzenia klienta;
2. Zidentyfikowanie czynności, wzdłuż łańcucha wartości, które są niezbędne do

wytworzenia produktu lub usługi;
3. Opracowanie nowego łańcucha wartości, bez marnotrawstwa w postaci zakłóceń, przestojów;
4. Odpowiadanie na potrzeby klientów;
5. Usuwanie zidentyfikowanych przyczyn marnotrawstwa, dzięki czemu przedsiębiorstwo dąży do perfekcji.
Podsumowując, lean management to niskokosztowe podejście do zarządzania, które koncentruje się na usuwaniu marnotrawstwa i zwiększaniu wartości dodanej działań. Przedsiębiorstwo może realizować je poprzez upraszczanie wewnętrznych struktur
i procedur obowiązujących we wszystkich działach lub stosując odpowiednie techniki
[Womack, Jones, Ross 2001, s. 10].
Outsourcing
Outsourcing definiowany jest jako „przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie
funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym” [Trocki 2001,
s. 13]. Inna definicja określa koncepcję jako „przedsięwzięcie składające się z dwóch
elementów – pierwszy to przekazanie określonego obszaru zewnętrznemu dostawcy,
drugi dotyczy długookresowej współpracy z zewnętrznym przedsiębiorstwem” [Kopczyński 2010, s. 47]. Metoda ta umożliwia przedsiębiorstwu skupienie się na kluczowych działaniach, a pozostałe powierza zewnętrznym podmiotom. Wyróżnia się następujące cele, które przedsiębiorstwo może zrealizować wykorzystując outsourcing [Gay,
Essinger 2002, ss. 16–17]:
·· zredukowanie i kontrolowanie kosztów;
·· skoncentrowanie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa;
·· pozyskanie nowych zasobów;
·· rozłożenie ryzyka działalności;
·· uporanie się z działaniami, które były dla przedsiębiorstwa trudne bądź niemożliwe
do kontrolowania.
W ramach outsourcingu przedsiębiorstwa przekazują partnerom zewnętrznym takie funkcje jak: rozwój technologii informatycznych, finanse, rachunkowość i obsługę
podatkowo-księgową, obszar kadr i zasobów ludzkich, obsługę prawną, sferę zarządzania i administracji, marketing, obsługę klienta, usługi transportowo-logistyczne, a także
działalność związaną z zaopatrzeniem i wytwarzaniem.
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Business process reengineering
Zdaniem M. Hammer i J. Champy, twórców koncepcji business process reengineering,
jest to „fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów
w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy [...] osiąganych wyników
(takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość)” [1996, s. 46].
A. Zakrzewska-Bielawska wymienia kilka charakterystycznych cech business process
reengineeringu [2012, s. 118]:
·· fundamentalne przemyślenie od nowa systemu organizacyjnego firmy;
·· radykalne przeprojektowanie organizacji na poziomie strategicznym, systemu zarządzania oraz struktury organizacyjnej;
·· znacząca poprawa osiąganych wyników, wpływająca na wyniki ilościowe prowadzonej działalności;
·· procesy uważane są za kluczowy wymiar działań przedsiębiorstwa.
M. Hammer i J. Champy, wyróżniają trzy typy organizacji stosujących koncepcję, do
których zaliczają przedsiębiorstwa:
·· borykające się z poważnymi kłopotami, np. finansowymi;
·· zagrożone dużymi trudnościami, np. po zmianie trendów;
·· posiadające ambitne i agresywne zarządy, ignorujące zauważalne kłopoty.
TQM
TQM to „metoda kompleksowego zarządzania jakością, która stanowi filozofię skoncentrowaną na uzyskaniu możliwie najwyższej jakości we wszystkich procesach i działaniach” [Zakrzewska-Bielawska 2012, s. 137]. Stosowanie TQM zmierza do osiągnięcia
przez przedsiębiorstwo następujących korzyści: zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa oraz wzrost zaufania klientów, zwiększenie sprzedaży, obniżenie kosztów,
wzrost zaufania pracowników do systemu zarządzania organizacją.
Koncepcja opiera się na następujących zasadach [Zymonik, Zymonik 1994, s. 7]:
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem tak, aby klient był w pełni zadowolony;
2. Strategiczne i systematyczne podejście do ciągłego doskonalenia jakości,
uwzględniające uczestnictwo i odpowiedzialność wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;
3. Każdy pracownik powinien mieć swojego klienta i dostawcę wewnętrznego;
4. Główne źródło poprawy jakości to twórcza praca i głęboka wiedza zdobyta przez
szkolenia i treningi;
5. Praca twórcza wymaga znajomości metod i technik doskonalenia jakości;
6. Każde zadanie pracownik powinien umieć wykonać już za pierwszym razem, aby
uniknąć marnotrawstwa;
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7. Przedsiębiorstwo powinno być traktowane jako zbiór procesów zidentyfikowanych, przeanalizowanych i mierzonych w celu doskonalenia;
8. Działania powinny eliminować błędy, a przyczyny wadliwości powinny być systematycznie analizowane;
9. Koncepcja powinna być wspomagana przez systemy jakości.
Przesłaniem koncepcji TQM jest stwierdzenie, że jakość produktów wytwarzanych
przez daną organizację jest pochodną jakości jej systemu zarządzania (w tym jakości
planowania, organizowania, motywowania i kontroli).

Zalety i wady wybranych koncepcji zarządzania
Zaprezentowane powyżej koncepcje można porównać pod względem ich pozytywnych,
jak i negatywnych cech. Wybór kryteriów do konfrontacji ograniczony został do tych,
które najintensywniej łączą wszystkie omawiane koncepcje. Zestawienie wyników analizy prezentują tabele numer 1 oraz 2.
Spośród kryteriów opisujących zalety wybrane zostały: poprawa rentowności, obniżenie kosztów działalności, usprawnienie procesów, poprawa relacji z klientami, poprawa wizerunku firmy, zwiększenie motywacji pracowników oraz doskonalenie organizacji pracy.
Tabela 1. Zalety wykorzystania wybranych koncepcji zarządzania
Benchmarking Controlling

CRM

Lean
Outsourcing
management

Business
process
reengineering

Poprawa
rentowności

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Obniżenie
kosztów
działalności

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Usprawnienie
procesów

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Poprawa relacji
z klientami

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Poprawa
wizerunku firmy

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Zwiększenie
motywacji
pracowników

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Doskonalenie
organizacji
pracy

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Kryterium

TQM

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Zimniewicz 1999; Węgrzyn 2000; Płóciennik-Napierałowa
2001; Furtak 2003; Zimniewicz 2003; Kopczyński 2010; Haffer 2005].
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Obniżenie kosztów działalności oraz poprawa rentowności są zaletą wszystkich
analizowanych koncepcji. Wynika to z faktu, że wszystkie koncentrują się na redukowaniu kosztów poprzez rozpoznawanie i ulepszanie słabych stron, a także skracanie
cykli produkcyjnych. Poprawa relacji z klientami dotyczy niemal wszystkich koncepcji,
z wyjątkiem controllingu oraz outsourcingu, które nie skupiają się bezpośrednio na
kliencie. Pozostałe idee wpływają na relacje z nimi, dzięki nastawieniu na zrozumienie
ich oczekiwań i/lub podwyższanie poziomu obsługi. Poprawa relacji wpływa również
na wizerunek przedsiębiorstwa, z wyjątkiem benchmarkingu, który postrzegany jest
wielokrotnie jako naśladownictwo lub nawet szpiegostwo.
TQM wpływa na zwiększenie motywacji poprzez szkolenia pracowników i zaangażowanie wszystkich zatrudnionych w działania przedsiębiorstwa, łącznie z kadrą
kierowniczą. Lean management zwiększa zadowolenie pracowników, spłaszczając
hierarchię, co wpływa na lepszą komunikację oraz poczucie większej swobody. Natomiast CRM oraz controlling ukierunkowują pracowników, wpływając na zmniejszenie
ich rotacji.
Tabela 2. Wady wykorzystania wybranych koncepcji zarządzania
Benchmarking Controlling CRM

Lean
Outsourcing
management

Wysokie
koszty
zarządzania

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wysokie
koszty
wdrożenia

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Stres i spadek
motywacji
Tak
pracowników

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Negatywny
wpływ
konkurencji

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Kryterium

Tak

Business process
reengineering

TQM

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Zimniewicz 1999; Węgrzyn 2000; Nesterak, Kowalik 2004;
Burnett 2002; Zimniewicz 2003; Kopczyński 2010].

Spoglądając na słabe strony koncepcji, zarówno wysokie koszty wdrożenia, spadek
motywacji pracowników, jak i negatywny wpływ konkurencji występują przy stosowaniu benchmarkingu oraz BPR. Pierwsza wada wynika z wysokich kosztów adaptacyjnych,
analitycznych oraz wdrożeniowych. Stres wśród pracowników pojawia się w przypadku
benchmarkingu. Wynika on z konieczności ciągłych szkoleń i doskonalenia, zaś w BPR
z zaniedbywania kultury organizacyjnej. W przypadku benchmarkingu wielokrotnie dochodzi do zatajania informacji przez partnerów. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Najczęściej zauważalną wadą wśród analizowanych koncepcji
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są wysokie koszty wdrożenia, które muszą ponieść firmy na samym początku, i które
wielokrotnie uniemożliwiają zastosowanie określonej praktyki.
Każda z analizowanych koncepcji posiada swoje pozytywne i negatywne strony. Wybór konkretnej zależy od charakterystyki przedsiębiorstwa, jego doświadczenia, posiadanych zasobów, rynku na którym działa, a także wyznaczonych celów.

Teoria, a praktyka – opinie przedsiębiorców
W okresie od maja do sierpnia 2018 r., autorka artykułu przeprowadziła badania wśród
kadry menedżerskiej firm posiadających siedzibę na terenie Polski. Badanie miało na
celu zebranie opinii przedsiębiorców na temat współczesnych koncepcji zarządzania.
Do jego przeprowadzenia wykorzystano metodę CAWI, zaś narzędziem badawczym był
kwestionariusz. W wyniku badania uzyskano 138 ankiet, obejmujących przedsiębiorstwa
z 15 różnych branż, w tym: informacji i komunikacji, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, czy innej działalności usługowej. Wśród badanej grupy znalazły się przede
wszystkim przedsiębiorstwa średnie (54%), duże podmioty stanowiły 26%, natomiast
małe firmy reprezentowały tylko20% badanych.
Pierwsze pytanie, które zadano, dotyczyło koncepcji zarządzania stosowanej w działalności. Wszystkie badane podmioty zaznaczyły, że korzystały z minimum jednego schematu zarządczego. Najwięcej wskazań otrzymał controlling (42%) i TQM (38%), kolejne dwie
metody to outsourcing oraz CRM (około 30%), natomiast business process reengineering
wykorzystywano w zaledwie 6% wskazań. Badania pokazały, że liczba zastosowanych
przez przedsiębiorstwo procedur rośnie wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa.
Badaną grupę poproszono również o wskazanie głównych zalet oraz wad stosowanych koncepcji zarządzania. Wśród zalet wymieniano przede wszystkim: podnoszenie
swojej pozycji na rynku, jakości produktów/usług, obniżenie kosztów działalności, polepszenie obsługi klientów, poprawę wyników finansowych.
Zaś wśród wad, najczęściej pojawiały się: opór pracowników przed zmianami, które
wymusza koncepcja, duże koszty wdrożenia, zbyt mała wiedza pracowników o procedurze, krótki czas wdrażania.
Analiza odpowiedzi wskazuje, iż brane są pod uwagę te same zalety oraz wady, na
których skupiają się autorzy publikacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
W badaniu poproszono również o ocenę skuteczności stosowanych koncepcji,
w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczała ocenę najbardziej negatywną, zaś 10 najbardziej
pozytywną. Wyniki badań pokazały, że oceny poszczególnych koncepcji różnią się tylko
nieznacznie. Najlepiej oceniona została skuteczność reinżynierii (8,0), następnie benchmarkingu oraz lean managementu (7,6). W następnej kolejności znalazły się CRM (7,5)
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oraz controlling (7,3), zaś najsłabiej oceniono outsourcing oraz TQM (około 6,7). Pomimo najwyższej oceny skuteczności, reinżynieria, została oceniona jako najtrudniejsza ze
wszystkich analizowanych. TQM uznano również za trudną ideę zarządzania firmą Natomiast koncepcje najłatwiejsze to outsourcing oraz benchmarking.

Podsumowanie
Omówione wyniki badań wykazały, że przedsiębiorcy spoglądają na koncepcje zarządzania inaczej niż autorzy publikacji literaturowych. Rozbieżność teorii z praktyką wynika
z doświadczenia osób kierujących firmami oraz zasobów jakimi dysponują, zwłaszcza finansowymi i osobowymi. Przykładem jest TQM, która zgodnie z literaturą przedmiotu opisywana jest jako posiadająca szereg zalet, i stosunkowo niewiele wad, jednak, uznawana
jest za trudną przez kadrę menadżerską, stąd jej wykorzystywanie jest relatywnie rzadsze
w stosunku do pozostałych koncepcji. Podobnie lean management, która oceniana jest
pozytywnie zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Jest koncepcją średnio trudną, co
uniemożliwia jej zastosowanie przez część przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych.
Wszystkie zaprezentowane koncepcje wymagają konsekwencji i upowszechniania
w całym przedsiębiorstwie. Wymaga to odpowiedniego podejścia i uświadomienia
wszystkim pracownikom korzyści wynikających z konkretnego systemu, bo tylko koncepcja akceptowana i realizowana na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, przyniesie oczekiwany skutek.
W literaturze przedmiotu znajduje się bardzo dużo publikacji poświęconych koncepcjom
oraz metodom zarządzania przedsiębiorstwem. Autorzy koncentrują się jedynie na opisie
ich oraz stosowanych metodach kierowania, brak jest zaś opracowań prezentujących porównanie. Opracowania zestawiające ze sobą różne koncepcje oraz metody, umożliwiłyby
osobom decyzyjnym na łatwiejsze i trafniejsze ich dobieranie. To właśnie porównań i opinii
innych przedsiębiorców potrzebują menedżerowie, aby wesprzeć się w trudnym wyborze.
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Integracja działań w przedsiębiorstwie jako narzędzie
efektywnego modelowania zachowań biznesowych
The Integration of Activities in the Enterprise as a Tool
for Effective Business Formation
W centrali przedsiębiorstwa nie znajdziecie zbyt wielu klientów
(Sam Walton)
Abctract: The integration of activities in the company is related to the effective transformation of the strategy into tactical and operational activities and the establishment of a system of repeatable and legible actions for both employees and clients. In this fact, formation will become a network of dynamic activities in the area of shaping processes that cross
traditional functional areas of an enterprise.
The Integrated Management System will become an element facilitating the formation
process, which is usually confirmed by accepted standards of quality, environment and safety management (including the current flow of information and risk) and hygiene of job as
well as appropriate and confirmed relations with a selected group of clients. The combination of such requirements results in arrangement and systematic operation in the organization of the company.
This article is an attempt to show the integration of activities in an enterprise as a tool
for effective formation of the business activities, on the basis of possessed knowledge and

Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski

an empirical casa-study performed in the company that is a leader in this industry and located
on the stock exchange. The article also takes into account the principles and techniques appearing in the wide application of the project management with underlining its dynamic character.
Key words: integration, action, modeling, system of aggregation, business

Wstęp – uwarunkowania rynkowe
Zarządzanie strategiczne pozostaje jedną z najmłodszych koncepcji managementu
w nauce o zarządzaniu, chociaż liczy sobie ponad czterdzieści lat. Znajduje to swoje odbicie m.in. w eksponowaniu relacji pomiędzy silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa oraz w charakterze sformułowanej i realizowanej strategii [Markiewicz, Kafel 2009,
ss. 219–221]. Aby uzyskać zamierzone efekty rynkowe, konieczne jest wypracowanie odpowiednich relacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem warunków rynkowych.
Sprawne i efektywne systemy w obszarze działań kierowniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem międzynarodowych standardów organizacyjnych, stają się we współczesnym biznesie narzędziem realizacji strategii rozwoju dla dynamicznie działających
przedsiębiorstw. Celem dobrze funkcjonującego planu działania jest zyskowny wzrost,
oznaczający wytworzenie wartości przewyższającej koszt zainwestowanego kapitału
firmy [HBR 2016, s. 20]. Istnieją cztery sposoby osiągniecia celu: inwestowanie w zyskowne i innowacyjne przedsięwzięcia, zwiększanie profitów z już dokonanych inwestycji,
ograniczanie zasobów, których zwrot jest niższy niż wartość zainwestowanego kapitału
oraz obniżenie samego kosztu kapitału.
Właściwe powiązania pomiędzy wypracowaną strategią i systemem sprzedaży wyrobów lub usług, umożliwiają uzyskiwanie odpowiednich wyników w ramach podstawowej działalności przedsiębiorstwa w wybranym zakresie działań. Firmy powinny podkreślać umiejętności sprzedażowe, odgrywające największą rolę w ich strategiach oraz
wykazywać się dążnością do skutecznej implementacji takich umiejętności.
Zintegrowany System Zarządzania jest elementem łączącym dane właściwości w badanym przedsiębiorstwie. Musi być potwierdzony przyjętymi standardami zarządzania
jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz higieną pracy, a także poświadczony
odpowiednimi relacjami z wybraną grupą klientów. Połączenie takich wymagań skutkuje uporządkowaniem i systemową działalnością w organizacji przedsiębiorstwa, co
przedstawia rysunek 4.
Współczesne firmy w celu zbudowania silnej pozycji rynkowej powinny na bieżąco
wprowadzać innowacje, aby być atrakcyjnymi dla wybranych grup klientów. Poniżej
przedstawiono pięć etapów wdrażania odpowiedzialnych innowacji na wszystkich poziomach organizacji [Rozkwitalska, Sułkowski, Magala 2017, s. 144]:
262

Integracja działań w przedsiębiorstwie jako narzędzie efektywnego modelowania
zachowań biznesowych

1. Działania zgodne z prawem.
2. Przewidywanie przyszłych wymagań prawnych i rynkowych.
3. Przedstawianie łańcucha wartości jako ekosystemu.
4. Rozwój odpowiednich produktów i usług.
5. Wdrażanie innowacji.
Postępowanie marketingowe w biznesie powinno uwzględniać dynamiczny charakter
związany z ciągłymi zmianami na rynkach, wywołanymi przez globalizację. W poprzedniej
dekadzie wiele firm zreformowało swoje struktury, podporządkowując je segmentom zamiast produktom – zrobiło to około 30% przedsiębiorstw z listy Fortune 500, w tym Intel,
IBM i American Express [HBR 12.2015–01.2016, s. 31]. Z badania przeprowadzonego przez
Ju-yeon z Lehigh University wynika jednak, że korzyści pojawiają się zazwyczaj dopiero po
kilku latach. Zarządy firm powinny przyjrzeć się uważnie działaniom konkurencji, zanim
podejmą decyzję dotyczącą restrukturyzacji zorientowanej na klientów.
Celem artykułu jest próba ukazania integracji działań prowadzonych w przedsiębiorstwie w celu efektywnego modelowania praktyk biznesowych na bazie posiadanej wiedzy
oraz empirycznego badania pilotażowego, przeprowadzonego w firmie będącej liderem
w swojej branży i funkcjonującej na giełdzie. Uwzględniono również zasady i techniki stosowane w procesie zarządzania projektami wraz z podkreśleniem ich dynamicznego charakteru. Rozważania empiryczne oparto na przypadku firmy Muehlhan Polska Sp. z o.o.,
która jest liderem branży stoczniowej i przemysłowej w zakresie prac antykorozyjnych
i malarskich. Działa również na rynku „offshore” bardzo odpowiedzialnym ze względu na
obowiązujące wymagania. Jest firmą o zasięgu globalnym, a oddziały w Polsce realizują
strategię i działania ustalane w ramach zasad obowiązujących w korporacji.
Przeprowadzone studia miały na celu potwierdzenie głównych założeń badawczych
artykułu i będą kontynuowane z uwzględnieniem zmian występujących w branży, charakterystycznych dla tego rynku.

Wpływ i wdrażanie działań strategicznych
Podstawą sukcesu każdej firmy są stosowane przez nią praktyki, mające na celu tworzenie odpowiednich wartości, tak aby uzyskać możliwie najwyższe marże w łańcuchu firm,
które uczestniczą w wytwarzaniu produktów oraz usług dostarczanych ich klientom.
Tworzenie modelu biznesowego oznacza wdrażanie „pomysłu na zarabianie pieniędzy
przez firmę”. Model biznesu powinien być podstawą i inspiracją do określenia odpowiedniej strategii i przygotowania planu kluczowego [Koźmiński 2004, ss. 119–123].
Warunki konkurowania w branży B2B nie różnią się zasadniczo od sektora B2C.
W obu przypadkach tak samo trudno dotrzeć do klienta i skłonić go do kupna produktu
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lub usługi. Zespoły marketingowe, które odpowiedzialne są za prowadzenie działań
związanych ze strategią przedsiębiorstwa, dość często zajmują się kwestiami doraźnymi,
wyrwanymi z kontekstu biznesowego. Praktyki te mają przełożenie na bieżącą działalność przedsiębiorstwa [HBR 2015, s. 14].
Realizacja strategii równa się zestrojeniu działań z celami, tak aby skutecznie realizować politykę firmy. Ponadto, zaistnieć musi koordynacja procesów wykraczających
poza granice pojedynczych jednostek organizacyjnych. Elastyczność i bieżące działania
umożliwiające adaptację do zmiennych warunków rynkowych, powinny być celem priorytetowym przedsiębiorstwa [HBR 2015, ss. 46–47]. Niezbędne jest dostrzeganie i nagradzanie elastycznego podejścia, umiejętności pracy zespołowej oraz ambicji w kulturze sprzyjającej realizacji danej strategii. Punktem wyjścia powinno być gruntowne
przedefiniowanie procesu realizacji koncepcji i uznanie, że podstawowe znaczenie ma
zdolność do przechwytywania szans biznesowych, zespolonych z umiejętnością stałego
koordynowania tych działań z pracami z innych obszarów organizacji. Takie podejście
może pomóc menedżerom w ustalaniu przyczyn kłopotów dotyczących realizacji polityki firmy [HBR 2015, s. 55].
Model biznesowy jest konstrukcją, która informuje o stanie i perspektywach danego
przedsiębiorstwa. Informuje, jak posiadane możliwości i potencjał działalności przedsiębiorstwa zmieniać w rezultaty ekonomiczne. Jest definiowany jako sposób komunikacji i planu realizacji celów strategicznych, czyli łączy koncepcje z realnym działaniem
[Urbanowska-Sojkin, Banaszczyk 2004, ss. 8–9]. W praktyce składa się z następujących
elementów:
·· charakterystyki klientów, którzy są obsługiwani przez przedsiębiorstwo;
·· odpowiedniego przedstawienia oferowanych produktów i usług;
·· ustalenia, czym oferta wyróżnia się na rynku;
·· wskazania zakresu łańcucha wartości dodanej i utrzymywanej przez przedsiębiorstwo;
·· przedstawienia strategii konkurowania na rynku.
Model biznesowy, czyli wyobrażenie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa wpływa
na rezultaty analizy istniejących uwarunkowań i można powiedzieć, że jest on stadium
wyjściowym procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [Urbanowska-Sojkin, Banaszyk 2004, ss. 8–11].
Modelowanie działań biznesowych w zarządzaniu firmą jest procesem dynamicznym i ukierunkowanym na osiąganie efektów zgodnie z przyjętą strategią. Pojawia się
tu bezpośrednie powiązanie z optymalizacją i integrowaniem wszystkich działań związanych z realizacją zadań w przedsiębiorstwie oraz jego funkcjonowaniem. Istotną czynnością przyjętego systemu, pozostaje identyfikacja i określenie hierarchii procesów oraz
relacji zachodzących pomiędzy nimi.
264

Integracja działań w przedsiębiorstwie jako narzędzie efektywnego modelowania
zachowań biznesowych

Przyjęty sposób postępowania jest nieodzownym elementem zaadaptowanego modelu biznesu. Jej składowe zewnętrzne i wewnętrzne są ukierunkowane na realizację przyjętych celów. Według M. Duczkowskiej-Piaseckiej do realizacji strategii służy konkretny
model biznesu, przy czym opisuje on architekturę tworzenia wartości, kanały ich rozpowszechniania i mechanizmy przechwytywania stosowane w działaniach biznesowych.
Strategia i model biznesu nie są tożsame, lecz zależą wzajemnie od siebie. Kierunek korelacji powoduje, że model biznesu kształtuje politykę działań, a nie odwrotnie, gdyż realna
strategia powinna się opierać na zdolnościach, zasobach i dotychczasowej pozycji przedsiębiorstwa, a przyjęte cele długoterminowe muszą być możliwe do realizacji [2013, s. 294].
Peter F. Drucker analizując przyszłość konkurencji stwierdził, że każda organizacja
posiada własny model biznesu, który jest efektywny przez lata, ale czasami musi być
zmieniany szybciej niż u konkurencji. Działania o charakterze inwestycyjnym powinny
być prowadzone z zamiarem przeprowadzania koniecznych zmian i transformacji przedsiębiorstwa z nastawieniem na klienta [1994, ss. 95–104].
Skuteczna realizacja polityki prowadzonej w firmie zależy od wielu decyzji i działań
w procesie kierowania. Przyjęta w przedsiębiorstwie kultura powinna sprzyjać realizacji wytyczonych celów. Elastyczność w działaniu jest fundamentem realizacji koncepcji i powinna być zrównoważona strategicznym zestrojeniem działań oraz skutecznym
przełożeniem ich na poczynania taktyczne i operacyjne.
Efektywnie funkcjonujące systemy zarządzania stają się narzędziem realizacji polityki
rozwoju firmy. Wdrożenie i bieżące doskonalenie posiadanego systemu kierowania powinno zapewnić instytucji wielorakie korzyści. Należą do nich: określenie jasnych procedur
postępowania, wzrost świadomości i kultury pracy, poprawa wizerunku i marki przedsiębiorstwa, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz zwiększenie efektywności funkcjonujących procesów. Wymienione elementy mają wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz
prowadzą do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa [Kalinowski 2010, s. 56].
Według Grajewskiego strategia przedsiębiorstwa powinna być tworzona nie wokół
produktu lub rynku, ale towarzyszyć realizowanym procesom [Grajewski 2012, s. 92].
Rysunek 1 prezentuje połączenie strategii przedsiębiorstwa z celami procesów. Ten
model zarządzania ma miejsce na wszystkich szczeblach decyzyjnych od operacyjnego po strategiczne. W organizacji należy wyznaczyć zadania i cele dla najważniejszych
jednostek biznesu, a w konsekwencji dla poszczególnych mechanizmów oraz zakresów
pracy [Bitkowska 2013, ss. 52–53]. Integracja praktyk prowadzonych w firmie zaczyna się
od przełożenia strategii na działania taktyczne i operacyjne oraz ustanowienia systemu
czynności powtarzalnych i czytelnych zarówno dla pracowników jak i klientów. Modelowanie praktyk biznesowych ma charakter dynamiczny, lecz pewne aktywności muszą
mieć znaczące i czytelne miejsce w całym systemie.
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Rysunek 1. Połączenie strategii organizacji przedsiębiorstwa z celami procesów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bitkowska 2013, s. 52].
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Istota podejścia procesowego w organizacjach
gospodarczych
Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi wydaje się dominującym
paradygmatem w sterowaniu firmą. Cechą charakterystyczną jest zmiana sposobu postrzegania z klasycznego, opartego na logice specjalizacji i grupowaniu podobnych funkcji w celu
tworzenia większych jednostek, na taki, który uwzględnia przebiegi organizacyjne, gromadzące zasoby z różnych źródeł i skoncentrowane wokół budowania wartości dla wybranej
grupy klientów. Procesy są bazą przydzielania zadań, rozdzielania zasobów, doskonalenia
oraz oceny i nagradzania pracowników. Nowoczesna organizacja staje się siecią dynamicznych procesów przecinających tradycyjne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa, skierowane
na kreowanie i oferowanie zainteresowanym uzgodnionych wartości [Kafel 2005, s. 265].
Do najważniejszych czynników, które przyczyniły się do rozwoju danego podejścia
można zaliczyć wzrost złożoności procesów zewnętrznych i wewnętrznych firmy [Perechuda 1997, ss. 34–35].
Diagnoza zarządzania procesowego służy do oceny poziomu, w którym dana organizacja znajduje się. W tym celu wyznacza się kryteria dla poszczególnych stadiów, które
powinny dotyczyć przede wszystkim samej płaszczyzny kierowania, a także innych domen mających na nią wpływ tj. organizacyjnej, personalnej infrastrukturalnej oraz finansowej, rysunek 2. Przestrzenie wzajemnie się przenikają, tzn. rozwój na płaszczyźnie zarządzania procesami uwarunkowany jest pozostałymi czynnikami [Kafel 2008, ss. 27–28].
Rysunek 2. Płaszczyzny zarządzania procesowego w zależności od uwarunkowań
rynkowych oraz celów strategicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kafel 2008, s. 27].
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Funkcjonowanie powyższych płaszczyzn uzależnione jest głównie od uwarunkowań
rynkowych oraz przyjętych celów strategicznych. Istotnym elementem pozostaje zarządzanie procesami, które należy rozumieć jako wzajemnie sprzężone i zsynchronizowane
działania, których celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania mechanizmu i jego
doskonalenie, również w stosunku do sąsiednich procesów występujących w siatce. Pojawia
się związek pomiędzy praktyką ciągłego doskonalenia zarządzania organizacją, a permanentnym poszukiwaniem przez zainteresowanych pracowników możliwości doskonalenia
pracy oraz spełniania oczekiwań klientów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Doskonalenie omawianego systemu wymaga ciągłej i bieżącej analizy powiązań
i współzależności pomiędzy procesami. Podejmowane w jego wyniku działania doskonalące powinny być realizowane zgodnie z zasadą, iż optymalizacja jednego procesu pociąga
za sobą potrzebę przeprowadzenia zmian w innych elementach składowych. Bilans tych
działań powinien być dodatni [Kowalczyk 2011, s. 62]. System ten porządkuje powyższe
zjawiska. Rysunek 3 przedstawia zależność pomiędzy zarządzaniem procesowym i zarządzaniem organizacją przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu na przyjętą strukturę.
Rysunek 3. Zależność pomiędzy zarządzaniem procesowym a zarządzaniem
organizacją przedsiębiorstwa, podejście kompleksowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kowalczyk 2011, s. 63].

Modelowanie działań taktycznych i operacyjnych
w zarządzaniu procesowym i projektami
Zarządzanie projektami zdominowało sposoby realizacji zadań, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach rynkowych. Są one niezbędnym elementem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Jean Brilman dowodził, że niemal 25% działalności
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gospodarczej nadaje się do zarządzania przez projekty [2002]. Dzisiaj z powodzeniem
można te proporcje odwrócić, stawiając tezę, iż zaledwie około 25% aktywności przedsiębiorstwa nie może być realizowana w formie projektów [Pisz, Łapuńka 2015, s. 50].
Stwierdzenia te mają odzwierciedlenie w działaniach firm funkcjonujących na rynku.
Na etapie opracowania koncepcji projektu, należy przeprowadzić analizę określającą
jego powiązanie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa oraz przyjętą siatką procesów. Jest to szczególnie ważne w przypadku wchodzenia firmy w nowe zakresy działalności. Realizacja projektów powinna być zgodna z celami strategicznymi podmiotu
[Trocki, Grucza, Ogonek 2011, ss. 38–39].
W celu realizacji postawionych zadań, istotna jest właściwa komunikacja i wymiana
informacji. Należy wprowadzić jasne reguły umożliwiające wzajemną pomoc w wykonywaniu poszczególnych działań [Baron, Benoliel, Bourne 2010, ss. 210–211].
Do najistotniejszych aspektów gwarantujących odniesienie sukcesu w realizacji projektu zaliczamy [Jones 2009, ss. 18–19]: zaplanowanie rezultatu projektu, sposób zintegrowania go z innymi działaniami w przedsiębiorstwie, istotność w stosunku do innych
realizowanych przedsięwzięć i projektów, zasoby konieczne do realizacji.
W celu profesjonalnej konkretyzacji projektów, niezbędnym elementem jest odpowiednia polityka kadrowa z prawidłowo funkcjonującym działem HR. Dobrze wykształcony pracownik ma wiele możliwości wykorzystania swoich umiejętności na współczesnym rynku. Projektując organizację przedsiębiorstwa należy wybrać takie rozwiązanie,
które zapewni zdolności adaptacyjne do zmian przewidywanych w przyszłości [Czermiński, Czerska, Nogalski i in. 2001, ss. 199–200].
Rysunek 4 prezentuje model procesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
w którym zarządzanie projektami zostało uznane za element główny systemu. Przyjęcie
takiej struktury umożliwia skuteczną i efektywną realizację trudnych i złożonych zadań
m.in. w branży przemysłu stoczniowego. Celem jest osiągnięcie założonego wyniku
finansowego oraz satysfakcja klienta. Przyjęta struktura funkcjonuje w praktyce jako
obowiązująca siatka procesów. Zintegrowany System Zarządzania został umiejscowiony
jako nadrzędny w obowiązującym schemacie. Poniżej umiejscowione zostały procesy,
które należy zaliczyć do zarządczych, a celem jest m.in. kontrola prowadzonych działań
oraz tworzenie warunków i kultury pracy przedsiębiorstwa [Nogalski, Czapiewski 2016,
ss. 159–160]. Zaliczamy do nich: zarządzanie strategiczne, controlling, oferowane wartości i kulturę przedsiębiorstwa oraz politykę jakości.
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Rysunek 4. Wpływ Zintegrowanego Systemu Zarządzania na strukturę zarzadzania
projektami w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie siatki procesów Grupy Muehlhan [IMS 2012].

Na podkreślenie zasługują dwa ostatnie elementy znajdujące się w sektorze procesów głównych, mają one wpływ na budowanie trwałych relacji z klientami. Odbiór
i sprzedaż są etapem, w którym kumulują się relacje pomiędzy stronami kontraktu. Ich
następstwem są opinie uzyskane od klientów. Podlegają one analizie, a w przypadku pojawiających się zastrzeżeń, wprowadza się działania wyjaśniające i korygujące.
System zastosowany w przypadku Grupy Muehlhan, mający znaczenie strategiczne,
uwzględnia wymagania wyrażone w następujących normach i zasadach współpracy,
obejmujących:
·· ISO 9001:2008 – System zarządzania jakością;
·· OHASAS – 18001:2007 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
·· ISO 14001:2009 – System zarządzania środowiskowego;
·· wymagania Safety Certificate Contractors;
·· wymagania wewnętrznych i zewnętrznych klientów.
Rysunek 5 przedstawia schemat, w którym zaproponowano powiązania głównych
elementów w procesie modelowania działań biznesowych w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia jest przyjęcie odpowiedniego modelu funkcjonowania podmiotu na rynku.
Kolejnym etapem jest przyjęcie strategii i przełożenie jej na praktykę zarządzania strategicznego. Zastosowanie właściwego modelu umożliwia osiąganie przyjętych celów
strategicznych. W schemacie zaprezentowanym na rysunku 5 zwrócono uwagę na osiąganie celów taktycznych i operacyjnych, które powinny być rozłożone w czasie i zachować mierzalny charakter.
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Rysunek 5. Schemat modelowania działań biznesowych w przedsiębiorstwie
z uwzględnieniem zarządzania procesowego i projektami

Źródło: opracowanie własne.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najbardziej istotnych elementów z zakresu nauki o zarządzaniu, które mają wpływ na osiąganie sukcesów w biznesie. Ich zastosowanie znalazło potwierdzenie w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie na rynku okrętowym oraz w sektorze „offshore”. Przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 800
pracowników, musi zachować dużą elastyczność działania, a także sprostać wymogom
rynków, na których funkcjonuje. W dalszej części artykułu przedstawiono badanie typu
„case study”, które zostało przeprowadzone z uwzględnieniem aspektów dotyczących
wypracowanych relacji rynkowych.

Przeprowadzone badania typu case study – wnioski
W tabeli 1 oraz na wykresie radarowym, rysunek 6, zostały przedstawione wyniki badania
pilotażowego uzyskane od kadry kierowniczej firmy Muehlhan Polska Sp. z o.o., przeprowadzone w dniach 13.02–16.02.2017. W ankiecie wykorzystano skalę ocen od 1 (nie)
do 7 (tak). Uzyskano 18 ocen pozwalających sfomułować wnioski dotyczące integracji
działań w celu efektywnego modelowania praktyk biznesowych w przedsiębiorstwie,
potwierdzających pozycję lidera w danej branży.
Najwyższe oceny zostały uzyskane w punktach dotyczących wpływu przyjętych harmonogramów na realizację zadań oraz funkcjonującej siatki procesów, której znaczenie zostało podkreślone w pierwszej części artykułu. Wysoką ocenę uzyskano również
w punkcie uwzględniającym budowanie relacji z klientami na poziomie umożliwiającym
dalszą współpracę z kontrahentami. Pozytywny wpływ na otrzymany wynik ma zawieranie i realizacja umów długoterminowych. Dobry rezultat uzyskany został również
w ocenie uaktualniania strategii oraz jej korzystnego wpływu na działania taktyczne
i operacyjne.
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Wpływ Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest pozytywnie postrzegany poprzez
wszystkie czynniki zastosowane w procesie zarządzania projektami. Bez jego udziału nie
byłoby możliwości budowania pozytywnego wizerunku u dotychczasowych oraz przyszłych klientów. Pytania ankietowe zostały sformułowane z uwzględnieniem wszystkich
priorytetów obowiązujących w firmie. Średnia uzyskanych wyników badań jest wysoka
i wynosi 5,41. Świadczy to pozytywnie o wypracowaniu stabilnego systemu integracji działań mających wpływ na modelowanie i powtarzalność procedur biznesowych
w tym przedsiębiorstwie.
Tabela 1. Integracja działań w przedsiębiorstwie w celu efektywnego modelowania
działań biznesowych – badania ankietowe
L.p.

Postawione pytanie

Średnia ocena

1.

Czy przyjęte harmonogramy i plany działań mają wpływ na realizację
postawionych zadań/projektów?

6,2

2.

Czy przyjęta siatka procesów ma wpływ na realizację zadań/projektów?

6,2

3.

Czy budowanie relacji z klientami jest na poziomie umożliwiającym dalszą
z nimi współpracę?

5,9

4.

Czy funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania (IMS) ma stały wpływ
na proces realizacji projektów/kontraktów?

5,1

5.

Czy dobór pracowników do realizacji zadań/projektów był realizowany
zgodnie z postawionymi wymaganiami?

4,6

6.

Czy strategia przedsiębiorstwa jest realizowana i uaktualniana oraz ma
przełożenie na działania taktyczne i operacyjne?

5,6

7.

Czy wnioski ze współpracy z podwykonawcami i dostawcami mają wpływ
na realizację przyjętych zadań/projektów?

5,0

8.

Czy prowadzone są badania i działania w celu znalezienia oraz utrzymania
potencjalnych klientów?

4,7

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Wykres radarowy ilustrujący badania dotyczące integracji prowadzonych
działań w przedsiębiorstwie w celu efektywnego modelowania działań biznesowych

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione wyniki badań wykazały, że modelowanie działań biznesowych nawet
w dobrze i sprawnie działającym przedsiębiorstwie nie jest dane raz na zawsze. Powinno
być szczegółowo monitorowane, zwłaszcza, gdy w jednym okresie czasowym konkretyzowanych jest nawet kilkanaście dużych projektów. W przypadku realizacji trudnych
technicznie zadań, należy zwrócić szczególną uwagę na politykę kadrową oraz logistykę
związaną z racjonalnym wykorzystaniem sprzętu oraz dostaw.

Podsumowanie i wnioski
W celu widzenia całości działań biznesowych w przedsiębiorstwie, niezbędne jest myślenie systemowe, uwzględniające charakter dynamicznych zmian w czasie, a nie tylko
dostrzeganie następujących po sobie przeobrażeń. Przełomowe znaczenie miały słowa
J. Jurana, który stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, że: „85% problemów
z jakością wynika z błędów w systemie, a tylko ok. 15% można przypisać pracownikom.
[Blikle 2002, ss. 12–13]. Przyjęcie odpowiedniego modelu biznesu i powiązanie go z działaniami w przedsiębiorstwie, wymagają ciągłej obserwacji otoczenia oraz wykorzystania
teorii biznesu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego oraz jego
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przełożenia na działania taktyczne i operacyjne. Podczas procesu realizacji poszczególnych
zadań, konieczne jest bieżące monitorowanie kluczowych parametrów, spełnianie wymagań zgodnie z zakresem technologii, czasu oraz kosztów realizacji, a także dobór odpowiednich podmiotów i technologii do jego wykonania, z precyzyjnym ich monitorowaniem.
Firma pragnąca odnieść sukces, powinna skierować uwagę na tworzenie nowych możliwości rynkowych oraz nowych klientów, którzy dotychczas przejawiali brak zainteresowania ofertą danej branży [HBR 2016, s. 77]. Działania rynkotwórcze unieważniają często
kompromisy pomiędzy korzyściami i kosztami. Istotą ich jest dążenie do jednoczesnego
wyróżnienia się i ograniczenia kosztów. Kluczową rolą jest analiza założeń, jakimi kierują
się ludzie odgrywający pierwszoplanowe role w realizacji strategii rynkotwórczych.
Modelowanie działań biznesowych, jako proces dynamiczny w przedsiębiorstwie, powinno być traktowane jak działanie systemowe, ściśle powiązane z przyjętą i korygowaną
strategią przedsiębiorstwa. Niezbędne jest także wsparcie sprawnie funkcjonującej siatki
procesów, mającej zachować swój elastyczny charakter, umożliwiający dopasowanie do
warunków rynkowych oraz zarządzania procesowego [Nogalski, Czapiewski 2015, s. 64].
Zarządzanie projektami stało się podstawową formą menagmentu w realizacji zadań rynkowych. Mając na uwadze jego zmienny charakter oraz cykliczność i powtarzalność działań, staje się stałym elementem funkcjonującego zarządzania procesowego
w przedsiębiorstwie.
Zintegrowany System Zarządzania pełni funkcję inspirującą i modyfikującą działania
firmowe. Jest zbudowany z wykorzystaniem norm oraz procedur uwzględniających wymagania kontrahentów i ich systematyczne oceny. Procesy te wpływają pozytywnie na
budowanie trwałych i wymiernych kontaktów z klientami.
Przedstawione wnioski mają zastosowanie praktyczne. Działania uwzględniające
realizację przyjętych celów strategicznych z przełożeniem ich na pozostałe dziedziny
z zakresu nauk o zarządzaniu, przynoszą określone korzyści biznesowe. Podkreślono to
w przeprowadzonym badaniu typu „case study”, które zostało zrealizowane niezależnie
od cyklicznie prowadzonych pomiarów dotyczących oceny satysfakcji klienta.
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Outsourcing jako koncepcja rozwoju usług wsparcia
biznesu (BSS) w Polsce: wymiary instytucjonalne
i przestrzenne
Outsourcing as a Concept for the Development
of Business Support Services (BSS) in Poland : Institutional
and Spatial Dimensions
Abstract: The article presents the idea, functions and directions of development of outsourcing and the evolution of its forms embodied in the existing institutions dealing with SSC,
IT, BPO/O and R&D. A type and quantity – related analysis was performed with regard to the
developmental segmentation of business supporting institutions. The article also discusses
the outcomes of analyses regarding types of spatial and functional urban revitalization,
also resulting from business centers development. It was noted that foreign business centers tend to concentrate in metropolises and that Polish business centers are increasingly
rooted and prevailing in medium – sized cities. Based on the results of the analyses and
deliberations, further directions of study were recommended.
Key words: outsourcing, business support service (BSS), functional – spatial structure of cities

Wstęp
Zachodzące przemiany ostatniego trzydziestolecia oznaczały dla polskiej gospodarki pojawienie się trzech zasadniczych impulsów rozwojowych. Polegały one na konieczności
adaptacji podmiotów gospodarczych do konkurencyjnych reguł działania rynkowego.

Katarzyna Zawada-Pęgiel, Janusz Rymaniak

Ponadto obejmowały ukształtowanie się wspólnego rynku europejskiego, opartego na
swobodzie przepływu towarów, kapitału, osób i usług wraz ze swobodą dostępu do rynków, a także na dynamice procesów globalizacji wywołanej realokacją działalności produkcyjnej, w tym również powszechne udostępnianie rynków (zwłaszcza surowcowych) oraz
swobodę obiegu informacyjnego.
Wymienionym procesom towarzyszył rozwój specjalizacji, polegający na powstaniu firm oferujących wyspecjalizowane usługi dla biznesu. Tworzono instytucje wsparcia, takie jak: parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii [Matusiak
2011]. Szczególne znaczenie posiadała pierwsza grupa firm, które stanowiły strategiczne narzędzie rozwoju korporacji. W ten sposób, z dotychczasowej funkcji zmniejszania
kosztów, powstały instytucje sektora wsparcia biznesu (BSS), tworzące własną instytucjonalną bazę rozwoju opartą na outsourcingu. Jednocześnie realokowano zakłady produkcyjne z miast do przemysłowych stref (gmin) podmiejskich. Zaistniała konieczność
rewitalizacji, budynków użyteczności publicznej, budowli poprzemysłowych, a także
potrzeba zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej.
Celem artykułu jest ukazanie wyników rozwoju instytucji sektora wsparcia usług biznesowych realizowanych przy wykorzystaniu badań stosowanych deskryptywnych. Zastosowano metody ilościowe statystyczne oraz lokalizacji kartograficznej (rozmieszczenie przestrzenne w miastach). Zaprezentowano aspekty stosowania outsourcingu jako narzędzia
strategii. Ukazano strukturalne oraz przestrzenne przekroje wyników analiz rozwoju BSS.
Opracowanie stanowi nowatorską propozycję połączenia podejścia zasobowego w zarządzaniu z przestrzennymi i urbanistycznymi wyznacznikami rozwoju przestrzeni biurowych.

Outsourcing jako forma strategicznego zarządzania
biznesowego
Outsourcing, czyli korzystanie z zasobów zewnętrznych, rozwinął się w latach 80. XX wieku
wskutek zmiany podejścia do funkcji zaopatrzenia oraz świadczenia usług. Firmom zewnętrznym przekazano zakres działań obejmujących m.in.: dostawy komponentów, utrzymanie ruchu, księgowość, zarzadzanie zasobami ludzkimi, ochronę obiektów. Przedsiębiorstwa skoncentrowały się na swoich kluczowych obszarach funkcjonowania [Zimniewicz 2003, ss. 56–67].
Stosowanie outsourcingu zapewniło płynne dostosowanie się do zmian sezonowych w popycie i podaży, umożliwiło koncentrację zasobów na działalności podstawowej oraz oszczędności kosztów. Rozwinięto także współpracę z innymi organizacjami, aby wyeliminować wszystkie standardowe działania absorbujące potencjał firmy [Nogalski 2010, s. 281].
W literaturze dokonano analizy istoty outsourcingu i jego ewolucji. Outsourcing definiuje się jako metodę (koncepcję) zarządzania, polegającą na zapewnianiu pożądanych
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efektów działań z pewnego wydzielonego zakresu, przy pomocy podmiotów zewnętrznych [Matwiejczuk 2009, s. 72]. Podkreśla się, że istota zjawiska wiąże się również z perspektywą długotrwałej, ciągłej i systematycznej współpracy, mającej korzystny charakter dla organizacji zlecającej i przyjmującej usługę outsourcingu [Janiak 2011, ss. 85–88].
Według szerszej definicji, outsourcing to operacyjne zastosowanie teorii kosztów
transakcyjnych w sytuacji, gdy wybiera się pomiędzy zasobami wewnętrznymi przedsiębiorstwa (IN), a tymi które znajdują się w jego otoczeniu (OUT). W tym rozumieniu jest
to szczególna forma kooperacji przedsiębiorstw, zakładająca podejmowanie wspólnych
działań, samodzielność gospodarczą podmiotów, brak centralnego kierownictwa oraz
dobrowolny i odwracalny charakter współpracy [Drzewiecki, Krasiński 2014, ss. 185–193].
Wiodąca rola procesów automatyzacji zwiększa znacznie zakres i rodzaje outsourcingu począwszy od sprzedaży biletów kolejowych, poprzez procesy finansowe i administracyjne, po zamówienia publiczne [Kelly, Poole 2006, ss. 43–48]. W literaturze występuje pojęcie outsourcingu jako działań (BPO) polegających na przekazaniu „własności”
procesu firmie zewnętrznej. Przez własność rozumie się zarządzanie i kontrolę przejętego mechanizmu, jak też wybór sposobu jego realizacji.
Formuły outsourcingu zastosowano w rozmaitych formach organizacyjnych [Marcinkowska 2015, ss. 130–140]. Nowym sposobem podejścia jest strategiczne zastosowanie
powyższej formuły. Polega ono na rozbudowie własnych spółek przez korporację. Zabezpieczają one realizację konkretnych funkcji z uzupełniającą, zewnętrzną ofertą rynkową.
W ten sposób zachowuje się kontrolę nad danymi korporacyjnymi, zgromadzonymi informacjami, a także zwiększa skalę możliwości przychodu przy racjonalizacji kosztów własnych. Korporacja pozyskuje w ten sposób dodatkowy element przewagi konkurencyjnej.

Kierunki rozwoju BSS w Polsce
Wymiary instytucjonalne
Początkowe lata bieżącego stulecia charakteryzowały się rozwojem nomadyzacji strukturalnej korporacji międzynarodowych i globalnych. O ile podtrzymano trend realokacji części wytwórczych (zwłaszcza produkcyjnych) do krajów dalekowschodnich, o tyle
instytucjonalizację pozostałych funkcji firmowych, niezwiązanych bezpośrednio z miejscem produkcji podstawowej, kreowano głównie w Indiach oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce zaczęto tworzyć różne firmy realizujące poszczególne funkcje
korporacji lub ich grupy, tworząc stopniowo wyspecjalizowany sektor zwany obsługą
zewnętrzną (outsourcingiem) procesów biznesowych.
Z analizy danych statystycznych wynika, że w latach 2003–2016 powstało w Polsce ponad 600 instytucji, osiągając w 2016 roku stan 936 centrów, utworzonych przez
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593 firmy oraz zatrudniających ponad 212 000 pracowników. Wymienione dane obejmują dwa rodzaje aktywności inwestorskiej, a mianowicie tworzenie ośrodków przez
korporacje międzynarodowe oraz przez inwestorów polskich. Główną część, bo 676
ośrodków (72% całości) stanowią centra utworzone przez 461 firm zagranicznych (78%
inwestorów), zatrudniające 176 000 pracowników, czyli 83% zatrudnionych w całym sektorze usług wsparcia biznesu. Przeciętnie jedna instytucja zatrudnia 226 pracowników,
jednak centra korporacji zagranicznych zatrudniają średnio 260 pracowników, czyli są
większe od szacowanego dotąd w badaniach stanu 250 pracowników [Szukalski 2012,
s. 120]. Rozwój jest zatem wielofunkcjonalny, gdyż korporacja zagraniczna posiada średnio 1,4 ośrodka wsparcia biznesu, zaś firma polska prawie 2 ośrodki usług wspólnych.
Zdecydowanym akceleratorem rozwoju sektora są badane korporacje zagraniczne.
Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że rozwój sektora ma charakter proporcjonalny. W latach 2004–2006 oraz w roku 2016 kształtowały się wskaźniki tak zwanej
dynamiki kroczącej (rok poprzedni=100) na poziomie powyżej 125% dynamiki. Nie mają
uzasadnienia opinie o szczególnym boomie rozwojowym centrów korporacji zagranicznych w latach 2003–2009 [Szukalski 2012, s. 120]. Analizując przyrosty liczby instytucji
w czasie widzimy, że w latach 2012 (66 instytucji), oraz 2015–2016 (62 i 146 instytucji) uzyskano ponadprzeciętny przyrost liczby centrów BSS, czyli decydowały one o dynamice
rozwoju monitorowanych jednostek.
Rysunek 1. Stan i dynamika rozwoju instytucji korporacji międzynarodowych sektora
usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce w latach 2003–2016

Źródła: obliczenia własne na podstawie: [Zawada-Pęgiel 2013, s. 90; BSS in Poland 2016].
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W badaniach rozwoju instytucjonalnego (rodzajowego) wydzielono cztery główne
rodzaje instytucji. Strukturę przedstawia rysunek 2. Pierwszy sektor powstał w wyniku
wydzielania określonych funkcji z różnych firm danej korporacji i skupiania ich w wydzielonym, samodzielnym organizacyjnie centrum usług wspólnych (SSC). Ich istotą jest wsparcie procesów biznesowych organizacji poprzez centralizację oraz standaryzację: procesów, systemów, służb i zarządzania. Centra są zatem skierowane outsourcingowo przede
wszystkim „do wewnątrz” korporacji. Realizują działania wykonywane dotąd w wielu firmach wchodzących w skład korporacji (faktury, zamówienia, płatności, HR). Stosowanie
formuły centrum skutkuje możliwością obniżki kosztów bezpośrednich oraz wykorzystaniem korzyści skali [Szukalski 2011, s. 73]. Natomiast wykorzystanie „nadwyżki” zdolności
usługowych dla obsługi innych klientów zewnętrznych, wymaga dostosowania infrastruktury programowej i sprzętowej centrum oraz klientów. Procesy unifikacji wymuszają
zastosowanie procedur diagnostycznych (weryfikacja możliwości) oraz kooperacyjnych,
umożliwiających realizację usług [Szukalski 2012, ss. 119–120]. Centra usług wspólnych były
największym pracodawcą i zatrudniały w 2016 roku 34% zatrudnionych w całym sektorze.
Rysunek 2. Struktura instytucjonalna sektora usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce
w 2016 roku

Źródła: [BSS in Poland 2016; Polska Market Insights 2016].

Drugim rodzajem instytucji są centra usług IT. Realizują one wielokierunkowe działania, począwszy od telematyki (rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne, informacyjne, automatyczne sterowanie obsługiwanymi systemami fizycznymi), pamięci
masowych, produkcji oprogramowania oraz multimedialnych usług sieciowych wy-

korzystanych do zarządzania systemami informatycznymi. Tworzone architektury IT
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wykazują ciągle znaczne możliwości rozwojowe, stymulując duże zapotrzebowanie
na wszystkie kategorie informatyków. Wynika to z konieczności reagowania na multiplikatywny popyt, gdyż tworzenie rozwiązań wywołuje kolejne potrzeby programowe i techniczne. W centrach IT pracowało w 2016 roku 28% pracowników sektora BSS.
Centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO) stanowią trzeci wariant rodzajowy instytucji wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu. Umożliwia to firmom bardziej
efektywne i ekonomiczne zarządzanie wybranymi procesami, takimi jak: księgowość
HR, IT, marketing, sprzedaż. Wyodrębnia się obecnie oddzielny sektor związany z obsługą prawną. BPO cechuje elastyczność proceduralna, polegająca na dostosowaniu rozwiązań organizacji pracy do potrzeb klientów. W tym typie centrów zatrudniano w 2016
roku 23% pracowników sektora BSS.
Ostatnim, czwartym rodzajem instytucji przynależnej do tego sektora są centra B+R,
czyli ośrodki badawczo-rozwojowe. Centra realizują badania związane z poprawą jakości
produktów/procesów (technology improvement & monitoring). Do cech szczególnych
IT zalicza się: charakter aplikacyjny; działanie na zlecenia centrali korporacji; znaczenie
uzupełniające w skali B+R korporacji; tworzenie w formule inwestycji typu greenfield
(offshoring z zachowaniem własności) oraz zastąpienie kontaktu bezpośredniego, elektronicznym przesyłaniem informacji. Polska jest siedzibą kilkudziesięciu zagranicznych
centrów B+R, w tym m.in. Google, Oracle, Siemens, ABB czy GlaxoSmithKline [Szukalski
2011, ss. 72–77]. W sektorze tym zatrudniano w 2016 roku 15% pracowników.
Omawiane instytucje realizują różne rodzaje procesów biznesowych. W usługach
finansowo-rachunkowych realizuje się 47%–59% centrów usługi należności, płatności, prowadzenia ksiąg głównych, a w 33% controllingu finansowego i obsługi skarbu
państwa. Drugim rodzajem procesów są usługi IT, które w 40%–45% ośrodków obejmują aplikacje (tworzenie oprogramowania), bezpieczeństwo informacji i zarzadzanie
infrastrukturą. W 21%–33% ośrodków dotyczą automatyzacji i obsługi procesów, które
obejmują administrowanie kadrami, rekrutację i wynagrodzenia (35%–42%) oraz zarządzanie talentami, świadczenia/benefity i mobilność w 22%–30% ośrodków. Duży udział
mają usługi zarządzania projektami (45%), zarządzania dokumentacją i wsparcia sprzedaży (28%). Stosunkowo niewielką pozycję mają usługi bankowe, finansowe i w zakresie
ubezpieczeń (BFSI), dotyczą 9%–16% ośrodków obsługi biznesu [Polska Market Insights
2016; BSS in Poland 2016].
Polską specjalnością stała się obsługa firm w zakresie usług finansowych, księgowych
oraz outsourcing IT. Dynamika działania firm outsourcingowych związana jest z uzyskaniem możliwości świadczenia usług w zakresie pozyskania instytucji finansowych oraz
międzynarodowych funduszy inwestycyjnych jako kontrahentów.
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Wymiary przestrzenne
Rozwój przestrzenny BSS w Polsce rozpatrywać można z punktów widzenia rozmieszczenia ośrodków oraz zagospodarowania przestrzennego miast. W ujęciu pierwszym wyróżnia się trzy segmenty. Do pierwszego z nich należy sześć największych, aglomeracji
miejskich: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań oraz Katowice. W ostatnich
latach dołączyły do tej grupy Łódź oraz Bydgoszcz i Toruń. Są to ośrodki zdominowane
przez koncerny globalne i ponadnarodowe, które wykorzystują aspekty lokalizacyjne,
wynikające głównie z poziomu kosztów, wykształcenia pracowników oraz rozwinięcia
infrastruktury telekomunikacyjnej i transportowej [Romanowski, Walkowiak-Markiewicz
2015, ss. 67–88]. W aglomeracjach tych funkcjonuje 63% instytucji i zatrudniają one 92%
obsługi sektora biznesu.
Segment drugi tworzą tak zwane „wschodzące gwiazdy”, wyłonione z puli 27 miast
dysponujących centrami (z 39 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób,
co stanowi 69% omawianej grupy miast). Dwunastka „wschodzących gwiazd” to w kolejności alfabetycznej: Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Radom, Rzeszów, Szczecin oraz Zielona Góra. W miastach tych ulokowane
są 173 przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 19 tys. pracowników [Nowe rynki sektora
(...) 2016]. Omawiany segment stanowi ponad 18% podmiotów BSS oraz stanowi prawie
8% zatrudnienia w sektorze. Cechuje się dominacją kapitału polskiego, przyjmowaniem
do pracy absolwentów lokalnych uczelni, a także innowacyjnością, gdyż w ponad stu
centrach usług wspólnych (BSS) prowadzone są najbardziej zaawansowane procesy IT
oraz działalność badawczo-rozwojowa.
Trzeci segment tworzą pojedyncze miasta, takie jak: Piła, Opole, Ostrów Wielkopolski, Elbląg, Krosno, Konin. Lokalizacja centrów obsługi w tych miastach wynika przede
wszystkim z wcześniejszych inwestycji produkcyjnych, przykładem są Zakłady Philipsa
w Pile. Rynki miast drugiego i trzeciego segmentu zainteresowane są przyjmowaniem
inwestycji usługowych. Skłania to zleceniodawców do podejmowania decyzji dotyczących przenoszenia projektów poza metropolie, co powoduje między innymi wzrost rywalizacji o utalentowanych pracowników, niezbędnych do realizacji zadań.
Stolica kraju jest najbardziej atrakcyjnym miejscem lokalizacji ze względu na pełnione funkcje administracyjne oraz umiejscowienie instytucji rządowych. Coca-Cola Poland, BNP Paribas, Schneider, Velux, Hewlett Packard Enterprises (także Wrocław), czy
Siemens mają swoje centra w Warszawie.
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Rysunek 3. Struktura nowoczesnej, komercyjnej powierzchni biurowej w sześciu
głównych miastach Polski (segment I – aglomeracyjny) w latach 2002 i 2016

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: [Zawada-Pęgiel 2013, s. 90; BSS in Poland 2016].

Najważniejszym miastem pod względem zatrudnienia w ośrodkach obsługi biznesu
jest Kraków. Elektrolux, Cisco, Capgemini, Heineken, HSBC, Lufthansa Global Services, Motorola mające swoje centrale w tym mieście, zatrudniają ponad 50 tysięcy pracowników
[Micek, Działek, Górecki 2010]. Z kolei w dynamicznie rozwijającym się Wrocławiu swoje
miejsca znalazły: Quatar Airways, Nokia Networks, Credit Suisse, McKinsey Knowledge
Center czy Volvo IT. W Trójmieście ulokowały się Amazon, Thompson Reuters, Nordea Bank
AB czy PwC. Najbardziej znanymi firmami świadczącymi usługi w Katowicach są: Arcelor
Mittal, General Motors, IBM GSDC. Natomiast w Poznaniu usługi świadczą między innymi
Jeronimo Martins, Franklin Templeton Investments czy Mann Accounting Center.
Podstawowym wymaganiem organizacyjnym utworzenia centrum w danym mieście jest nowoczesna przestrzeń biurowa. W latach 2002–2016 nastąpił gwałtowny rozwój tego typu przestrzeni, szczególnie w dużych miastach Polski. Z wielkości około 2,9
mln m2 w 2002 roku, ich łączna powierzchnia wzrosła do poziomu około 10,4 mln m2
w 2016 roku. Dzięki dużej dynamice wzrostu tego typu powierzchni, rozstrzygnięto dylemat inwestycyjny na korzyść budowanych od nowa przestrzeni, czyli inwestycji typu
greenfield, przy niewielkim wykorzystaniu obiektów rewitalizowanych. Względy prawne związane z adaptacją obiektów zabytkowych, pofabrycznych w celu ponownego
wykorzystania ich poprzez nadanie nowych funkcji, mają wpływ na realizację inwestycji
typu brownfield. Szczególną cechą powierzchni biurowych jest ich duże zróżnicowanie.
Początkowo rynek zdominowany był powierzchniami niższej kategorii. Sytuacja taka
miała miejsce w mniejszych miastach. Większość powierzchni znajdowała się w budynkach z lat 1970–1990. Obecnie są one wykorzystywane przez instytucje samorządowe
oraz niekiedy, rządowe.
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Nowoczesne, wielkopowierzchniowe oraz wysokościowe biurowce powstają głównie w miastach, będących wiodącymi ośrodkami rozwoju sektora usług biznesowych
i należą do nich: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań oraz Katowice. Ośrodki
te koncentrują 78% centrów obsługi biznesu oraz 79% zatrudnionych w tym sektorze,
dane dotyczą 2016 roku. Dominującą pozycję zajmuje Warszawa, w której wielkość powierzchni biurowej wzrosła z około 1 900 tys. m2 w 2002 roku do 5 045 tys. w 2016 roku.
Pomimo tak intensywnej rozbudowy, dominacja stolicy w tym obszarze zmniejszyła się
strukturalnie o 20%, rysunek 3. W 2016 roku Kraków zajmował jedno z wiodących miejsc
w lokalizacji usług biznesowych, zatrudniając ponad 50,3 tys. osób, czyli 24% pracowników tego sektora [Nowe rynki sektora (…) 2016].
Cechami specyficznymi w ujęciu przestrzennym są: silna koncentracja ośrodków
w dużych aglomeracjach miejskich, dominacja ośrodków obcego pochodzenia, stopniowy rozwój centrów w mniejszych ośrodkach np.: Bydgoszczy, Szczecinie, Opolu, Olsztynie czy Pile oraz przewaga alokacji krajowych ośrodków obsługi biznesu w drugim
i trzecim segmencie.

Wpływ lokalizacji BSS na przemiany struktury przestrzennej
dużych miast
Realokacja przestrzenna zakładów przemysłowych dokonana w Polsce po 1989 roku, polegająca na fizycznym przeniesieniu ich do stref przemysłowych tworzonych w gminach
podmiejskich, zmieniła sytuację przestrzenną, funkcjonalną i gospodarczą miast. Rozwój
nowych form aktywności gospodarczej, związany z pracą w biurach, spowodował zmianę funkcji gospodarczych polskich miast z przemysłowych na administracyjno-biurowe
[Złowodzki 2004, ss. 19–32]. Kierunki tej przemiany wynikały zarówno z możliwości przestrzennych, jak i strategii rozwoju miast oraz decyzji alokacyjnych deweloperów.
Strategia rozwoju Warszawy z 2005 roku zakłada dynamiczny rozwój metropolii jako środkowoeuropejskiego centrum finansowego z gospodarką opartą na
wiedzy, będącą siedzibą międzynarodowych instytucji politycznych i gospodarczych, wspartą poprzez rozbudowę funkcji mieszkaniowo-biurowej [Strategia 2005,
s. 45]. Największe nasycenie funkcją biurową występuje w strefie śródmiejskiej (tzw.
Centralny Obszar Biznesu) oraz w południowo-zachodniej części tzn. Mokotowie
i Służewcu (odzyskanie terenów po przemyśle oraz bliskość lotniska). Duża liczba
obiektów biurowych występuje wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych oraz na
Pradze. Zagospodarowanie obrzeży miasta zmienia model lokacyjny z centralizacji
śródmiejskiej na zrównoważony, rysunek 4. Obiekty takie jak: Wiśniowy Sad, Poleczki Business Park, powstały na obszarze dawnych Zakładów Wklęsłodruku. Natomiast
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Platan Business Park powstaje głównie na terenach byłych zakładów przemysłowych
[Sektor nowoczesnych (…) 2012; Zawada-Pęgiel 2013, s. 92].
Rysunek 4. Typy przestrzennego rozmieszczenia nowoczesnych, komercyjnych
obiektów biurowych: centralizacja strefy śródmiejskiej w Warszawie, symetryczne
rozproszenie w Poznaniu oraz układ odśrodkowy w Katowicach

Źródło: [Zawada-Pęgiel 2013, ss. 91–95].

286

Outsourcing jako koncepcja rozwoju usług wsparcia biznesu (BSS) w Polsce:
wymiary instytucjonalne i przestrzenne

Poznań, Kraków czy Wrocław mają biurowce usytuowane wokół centrum oraz
wzdłuż arterii prowadzących do miast, tworząc model rozproszony. W Poznaniu znajduje się wiele budynków biurowych w centrum np. Andersia Business Center i Tower
Poznań Financial Center oraz w promieniu około 2 km od centrum – np. PGK, Bussines
Garden i Malta Office Park. Występują też pojedyncze budynki biurowe lub ich grupy
w różnych rejonach miasta, jednak głównie na byłych terenach przemysłowych, w sąsiedztwie arterii miejskich oraz lotniska. Trzeci model, zwany koncepcją odśrodkową,
reprezentują Katowice. Nowe obiekty biurowe są zlokalizowane głównie poza strefą
centralną, po północnej stronie (rejon nowego centrum) oraz w zachodnio-północnej
części miasta. Lokalizacje północne są uzupełniane obiektami wzdłuż dróg wylotowych,
np. głównej arterii łączącej Katowice z Chorzowem, Sosnowcem i Tychami.
Należy zaznaczyć, że ukazane modele mają charakter wybiórczy, gdyż sposoby zagospodarowania przestrzennego są zależne od wielu czynników, w tym historycznie
ukształtowanej zabudowy czy układu dróg. Zaprezentowane modele wskazują na dwustronność relacji pomiędzy warunkami miejskimi a rozwojem instytucji usługowych.
W pierwszej kolejności zagospodarowuje się istniejące obiekty, podnosząc ich klasę
w wyniku prowadzonej modernizacji oraz buduje nowe obiekty w strefach centr administracyjnych miast. Relacje ekonomiczne pomiędzy popytem a podażą, przyczyniają
się do wzrostu cen i powodują stopniową rezygnację pozostałych użytkowników w tym
kancelarii prawnych. W ten sposób instytucje outsourcingu procesów biznesowych BBO
oraz centra usług wspólnych SSC uzyskują prestiżowe biurowe przestrzenie dla swojej
działalności. Jest to asumpt do zmiany strategii deweloperskiej, której koncentracja
przenosi się na obrzeża miast [Zawada-Pęgiel 2013, ss. 92–96].

Wnioski końcowe
Sektor obsługi biznesu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie zwłaszcza od 2004 roku. Na
boom inwestycyjny miały wpływ zarówno akces Polski do Unii Europejskiej, jak i dynamicznie rosnące zapotrzebowanie globalne na świadczenie nowoczesnych usług biznesowych.
W niniejszym opracowaniu przyjęto szeroką definicję branży, analizując centra korporacji zagranicznych. Nie uwzględniono więc centrów realizujących potrzeby sektora publicznego, który kreuje około 40% działań gospodarczych w Polsce [Wodecka-Hyjek 2013,
ss. 189–210] i rozwija się dynamicznie w krajach ościennych np. Niemczech [Goldschmidt,
Schmieder 2015].
Wysoka dynamika rozwoju sektora usług biznesowych jest możliwa wskutek dynamicznego rozwoju przestrzeni biurowej, zwłaszcza w sześciu głównych ośrodkach aglomeracyjnych. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowoczesną przestrzeń biurową
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wywołał intensywny rozwój inwestycji biurowych, potęgowany wysoką stopą zwrotu na
poziomie około 8%.
Nowoczesne biura stają się istotnym elementem rozwoju i modernizacji miast. Analiza strukturalna transakcji inwestycyjnych wykazuje w 2015 roku udział w 54% obiektów handlowych, 32% biur, 12% magazynów oraz 2% hoteli. Natomiast w transakcjach
gruntami dominował rynek mieszkaniowy, dla którego dokonano 70% transakcji gruntowych [Polska Market Insights 2016, s. 6]. Rozwój funkcji osadniczej posiada znaczenie
decydujące, natomiast funkcje gospodarcze są przyszłościowo zdominowane wzrostem
handlu oraz działalnością firm wykorzystujących przestrzenie biurowe dla działalności
podstawowej takiej jak bankowość czy obsługa sektora biznesu.
Zmienia się struktura funkcjonalna i przestrzenna miast [Pakulska 2012, ss. 53–62].
W latach dziewięćdziesiątych były elementem cywilizacji poprzemysłowej, obecnie zaczęły zmieniać sposoby wykorzystania przestrzeni. Szczególnie atrakcyjne są lokalizacje położone wzdłuż tras komunikacyjnych, niezależnie od sposobu zagospodarowania
przestrzeni miejskiej. Od 2002 roku trwa postępująca dynamicznie zamiana cywilizacji
miejskiej z przemysłowej na biurową, a robotników fabrycznych zastępują „praco-botnicy biurowi” [połączenie wykształcenia wyższego i kreatywności ze standaryzacją i unifikacją zbiorów pracy prostej, pojęcie wprowadzone przez autorów].
Przyjęcie strategii outsourcingu powoduje duży wpływ BSS na kształtowanie przemian strukturalno-funkcjonalnych miast. Elastyczności funkcjonalnej BSS towarzyszą
bowiem wyznaczniki długookresowości konkurencyjnej usług, jak: wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie; znajomość języków obcych (w działających w Polsce centrach
mówi się w ponad 40 językach); konkurencyjne koszty pracy; podaż nowoczesnych powierzchni biurowych. Ponadto, polityka rządowa sprzyja wspieraniu inwestycji w badanym sektorze [Grycuk 2014, Emerging (…) 2015].
Wyniki badań pokazują także, że stopniowo zmniejsza się zakres koncentracji ośrodków.
Nasycenie aglomeracji wywołało „falę modernizacyjną” w pozostałych segmentach. Pojawiła się perspektywa unowocześniania funkcjonalno-gospodarczego miast, poprzez zastosowanie outsourcingowych form biznesu. Stają się one beneficjentami rozwoju biznesu biurowego, handlowego i bankowo-finansowego, ze wzbogacaną funkcją osadniczą. Tworzy
się swoista struktura urbanistyczna. Prezentowane wyniki stanowią zachętę do prowadzenia
dalszych badań dotyczących rozwoju outsourcingu oraz jego praktycznego zastosowania.
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Rozwój przedsiębiorstw a nowe modele
biznesowe oparte na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych
Business Development and New Business Models Based
on Information and Communication Technologies
Abstract: Companies in the 21st century face a choice of different business models, combining
both, the assumptions of the traditional operating conditions, and modern technologies like
the Internet and other web tools. The growing popularity of such applications and Web services,
as Uber, Airbnb or YouTube made it possible that the e-business models implemented by the
aforementioned services are used by other traditional entities (the so-called brick and mortar),
as well as companies and services using various Internet tools (so-called click and mortar) and
also the so-called ”pure” Internet entities (pure play model). The aim of the work is the characteristics of uberization and airbnbization, which have an impact on the development of enterprises including the local ones and are carried out using new communication and information
technologies. The analyzed trends also take the form of business and e-business models for
different companiesas. As a result, uberization and airbnbization are one of many trends that
have emerged in the economy. They may be some kind of tools in business, concerning for
example work or employment. They may also concern the business itself and then require a modern technology, a change in the business model of the enterprise, but also an exploration of
the structure of the market, information about customers’ preferences and their attitude to the
relationship company-the third parties’ consumer, the so called intermediary platforms.
Key words: e-business model, enterprise, business, airbnbization, facebookization, uberization
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Wstęp
Przedsiębiorstwa w XXI w. stoją wobec możliwości wyboru różnych modeli biznesowych,
wpisujących się zarówno w założenia tradycyjnych sposobów prowadzenia działalności,
ale także opierających się na nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, czyli ICT (ang. Information and Communication Technologies), głównie Internecie
i innych narzędziach sieci internetowej. Różne modele biznesowe i e-biznesowe stały
się dla przedsiębiorstw popularnym narzędziem generowania przychodów zwłaszcza po
1995 r., kiedy to dostęp do Internetu i wykorzystanie jego zasobów uczyniło je jednymi
z ważnych wyznaczników innowacyjności i nowoczesności podmiotów gospodarczych.
Pierwsze modele e-biznesowe klasyfikowano według kryterium formy współpracy między użytkownikami, a wykorzystywały one przede wszystkim rozwiązania charakterystyczne dla sklepów i pasaży internetowych, aukcji online, pośrednictwa handlowego,
informacyjnego i społeczności w Internecie.
Współcześnie modele biznesowe i e-biznesowe mają szczególne znaczenie głównie dla przedsiębiorstw lokalnych, które zmuszone są konkurować ze sobą, walcząc
o klientów na tym samym rynku i dlatego wykorzystują narzędzia i środki komunikacji
pozwalające im dotrzeć do różnych grup użytkowników. Podmioty te dokonują takiej
transformacji swoich modeli biznesowych, która upodabnia je do modeli podmiotów
i serwisów będących pionierami bądź liderami danej branży, takich jak np. Airbnb, Amazon, Facebook, Google, YouTube, Uber. Modele realizowane przez wymienione firmy
obecnie traktowane są jako punkt odniesienia dla innych podmiotów, działających na
tym samym rynku lokalnym w podobnej lub alternatywnej branży, i ze względu na to
można uznawać je za modele biznesowe i e-biznesowe „same w sobie”.
Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny. Celem artykułu jest charakterystyka dwóch najpopularniejszych, nowych trendów (kierunków): uberyzacji i erbienbizacji, mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw, także lokalnych, a które realizowane
są na podstawie nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych i przybierają
formę modeli biznesowych oraz modeli e-biznesowych dla różnych przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę aktualność podjętych rozważań, jak również ich charakter in statu
nascendi, autorka pracy ujmuje badaną problematykę w sposób syntetyczny i fragmentaryczny, opisując analizowane trendy w kontekście rozwoju przedsiębiorstw.
Niemniej trzeba podkreślić, że artykuł należy traktować jako przyczynek do dalszych,
bardziej pogłębionych badań, a na temat uberyzacji i erbienbizacji można przeczytać
szerzej także w innych pracach autorki [Stępnicka 2017a, ss. 29–40, Stępnicka 2017b,
ss. 293–302].
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Nowe trendy i modele na rynku internetowym a rozwój
przedsiębiorstw
Istotna zmiana w zakresie postrzegania dotychczasowych modeli e-biznesu nastąpiła
z chwilą upowszechnienia usług i aplikacji różnych firm oraz serwisów internetowych,
funkcjonujących na podstawie zasad typowych bardziej dla gospodarki dostępu i dzielenia niż tradycyjnie rozumianej gospodarki rynkowej. Przykładami tego typu przedsięwzięć, które stały się generatorami nowych modeli biznesu, są: Uber na rynku usług przewozowych, Airbnb w branży hotelarskiej, YouTube w branży informacyjno-rozrywkowej,
WhatsApp w zakresie komunikatorów internetowych. Zarówno określony sposób realizacji przyjętych przez te podmioty strategii, jak również przejmowanie przez inne podmioty elementów modeli biznesowych tych firm przyczyniły się do powstania nowych
trendów (kierunków) w gospodarce określanych, jako: „uberyzacja taksówek”, „erbienbizacja hoteli”, „youtubifikacja mediów” czy „fejsbukizacja życia”.
Należy także zauważyć, że niemal każde z przedsiębiorstw, tzw. pionierów rynku internetowego w danej branży, wygenerowało określony model e-biznesowy, który stał
się punktem odniesienia dla innych firm funkcjonujących zarówno w tej samej, jak również innych branżach. Jest to tzw. nju-izacja rozwiązań (ang. new-ization of solutions). Ten
specyficzny dla danej firmy model e-biznesowy sprzyja wypracowaniu pewnej kultury
korporacyjnej (pozytywnej lub negatywnej), prowadzącej do innowacyjności, otwartości i wzrostu lub wprowadzającej zachowania niszczycielskie. W literaturze przedmiotu
i źródłach internetowych występują zatem następujące modele:
·· Amazon-ization, tj. tzw. amazonizacja sklepu lub amazonizacja kultury konsumenckiej, polegająca bardziej na strategii koncentracji na kliencie i jego potrzebach, pasji
do wynalazczości, zaangażowaniu w doskonalenie i długoterminowe myślenie, niż
koncentracji na rywalizacji z konkurencją i budowaniu przewagi konkurencyjnej [Padmanaban 2016]. W rzeczywistości amazonizację można utożsamiać z różnymi zakłóceniami w handlu, jakie spowodowane są pojawieniem się na rynku przedsiębiorstwa,
które w wyniku realizacji agresywnej strategii ekspansji, zagraża istniejącym na nim
podmiotom. Pojęcie to odzwierciedla także zachowanie nowych przedsiębiorstw na
rynku, które podejmują strategię dostarczania przedmiotów i usług taką, jaką przyjęła
firma Amazon Inc. (tzw. efekt naśladownictwa).
·· Facebook-ization (facebookization, facebooking), tj. fejsbukizacja np. życia, społeczeństwa, ale także serwisów społecznościowych, oznaczająca widzialny wpływ funkcji
projektowych Facebooka lub strategii Facebook Inc. na praktyki innych mediów społecznościowych [Chandler, Munday 2016]. W odniesieniu do przedsiębiorstw i innych
podmiotów fejsbukizacja to proces wykorzystywania aplikacji Facebooka do promocji
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i sprzedaży swoich dóbr, ale także tworzenie własnych aplikacji służących promocji na
rynku, pozyskiwaniu nowych klientów etc. [Avilés-Santiago 2014].
·· WhatsApp-ization, tj. whatsappizacja, pozwalająca na szybką wymianę informacji,
a także komunikację między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i klientami,
a w przyszłości także przekaz środków finansowych między wymienionymi podmiotami.
·· SnapChat-ization, tj. snapchatizacja m.in. zakupów, pozwalająca sprzedawcom na tworzenie w czasie rzeczywistym atrakcyjnej reklamy, oferującej ekskluzywne zakupy i specjalne oferty dostępne tylko dla konsumentów w sklepie w danym czasie. Snapchatizacja
zapewnia konsumentom dostęp do specjalnej zawartości, promocji i doświadczeń, dzięki czujnikom, które są częścią stacjonarnej technologii wykrywającej pobliskie urządzenia i elementy. Ta zdolność umożliwia detalistom nie tylko zaprezentowanie produktów
i usług, ale również pozwala prowadzić interakcje i doświadczenia cyfrowe w obecności
konsumenta w sklepie [Carollo 2016, ECommerce Trend Focus… 2017].
Wymienione wyżej modele, kierunki i trendy na rynku internetowym, mające swoje odniesienia do gospodarki tradycyjnej, to zaledwie wybrane przykłady (jedne z wielu) , które
można znaleźć w literaturze przedmiotu i źródłach internetowych. Są one formą alternatywną zjawisk i procesów, będących następstwem funkcjonowania mechanizmu rynkowego i gry rynkowej pojmowanych tradycyjnie. Zarówno pojawianie się, jak i intensyfikacja
procesów oraz modeli e-biznesowych opierających się na założeniach uberyzacji, czy erbienbizacji, a także innych, wcześniej wspomnianych kierunków, stały się możliwe dzięki
rozwojowi oraz dalszej profesjonalizacji usług sieciowych i technologii cyfrowych, w tym:
Internetu, smartfonów oraz urządzeń technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Uberyzacja versus funkcjonowanie współczesnych
przedsiębiorstw
Uber Technologies Inc. to jedno z największych przedsiębiorstw oferujących aplikacje
i usługi w branży nowoczesnych technologii. Ta najpopularniejsza na świecie aplikacja
(platforma internetowa) taksówkarska, umożliwiająca łączenie strony popytowej i strony
podażowej na rynku przewozów indywidualnych (prywatnych), określana jest terminem
„internetowa platforma technologiczna” (ang. platform technology networking) i łączy
użytkowników posiadających środki komunikacji z tymi, którzy ich w danym momencie
potrzebują [Schneider 2017b, s. 33].
Realizowany przez Uber Technologies Inc. model e-biznesowy ma charakter hybrydowy i trudno zakwalifikować go do jednej, określonej kategorii. Jest on bowiem połączeniem wielu różnych modeli biznesowych, które do niedawna, stosowane pojedynczo, przesądzały o profilu podmiotu je realizującego. Zatem Uber Technologies Inc. to połączenie:
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·· trzeciej strony rynku – innego modelu pośrednika, brokera – (ang. third party marketplace, intermediary lub brokerage model), tj. firmy zewnętrznej (tzw. trzeciej strony), która jest kanałem online dla istniejących już kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwach;
·· wirtualnej społeczności (ang. virtual community lub community model), wokół której
skupieni są użytkownicy aplikacji Uber, komunikujący się za pośrednictwem usług dostępnych w sieci;
·· platformy współpracy (ang. collaboration platform), dostarczającej narzędzi i tworzącej środowisko umożliwiające współpracę między przedsiębiorstwami oraz między
przedsiębiorstwami i klientami;
·· pośrednictwa informacji (ang. information brokerage lub infomediary), pozwalającego oferować i dostarczać klientom pożądanych przez nich informacji;
·· usługi zaufania lub pośrednika zaufania (ang. trust services lub trust intermediary) dostarczającego informacji, gwarantującego zaufanie w procesach biznesowych pomiędzy stronami w Internecie [za: Nojszewski 2006, s. 61].
Zarówno ta hybrydowość modelu e-biznesowego Ubera, wykorzystanie go przez
inne podmioty prowadzące działalność, jak i wiele innych czynników sprawiło, że dotychczasowe pojęcia: „tradycyjny model biznesowy” i/lub „model e-biznesowy”, odnoszące się do sposobów i warunków działania różnych podmiotów funkcjonujących
w określonych sektorach i branżach gospodarki, zastąpione zostały pojęciem „uberyzacja” (ang. uberization, uberisation), opisującym w tym kontekście formę modelu e-biznesowego. Wprawdzie uberyzacja to rodzaj trendu, nurtu lub kierunku (niekiedy także
mody), niemniej sposób realizacji przez dany podmiot polityki dochodowej i konkurencji na zasadach zbliżonych do Ubera, może być utożsamiany z modelem e-biznesowym.
Uberyzacja odnosi się zarówno do strony podażowej, jak i strony popytowej na rynku. W odniesieniu do pierwszej z analizowanych kategorii pojęcie te dotyczy „szeregu
zjawisk o charakterze ekonomicznym i społecznym, jak również modeli biznesu polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem mobilnych technologii, aczkolwiek na
zasadach typowych dla gospodarki współdzielenia, tj. gospodarki zakładającej rezygnację z własności na rzecz współdzielenia, dzielenia, dostępu czy użyczenia” [Stępnicka
2017b, s. 296]. Jako model e-biznesowy, uberyzacja zakłada zatem:
·· wprowadzenie tańszej oraz bardziej skutecznej alternatywy;
·· oferowanie usług „na żądanie” w drodze bezpośredniego kontaktu między klientem
a dostawcą, zwykle za pośrednictwem technologii mobilnych;
·· zmianę rynku usług w wyniku wprowadzenia innego sposobu zakupu bądź używania, zwłaszcza tego z wykorzystaniem technologii mobilnych [Stępnicka 2017b, s. 296,
https://en.wiktionary.org/wiki/uberize, dostęp: 08.09.2018] (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Formy uberyzacji i ich odniesienia do praktyki gospodarczej
Formy uberyzacji
··
··

Uberyzacja gospodarki

··
··

Uberyzacja biznesu

··

Uberyzacja zatrudnienia

··
··

··

Uberyzacja finansów

Odniesienie do praktyki gospodarczej
Zmiany o charakterze ekonomicznym i społecznym skutkujące
powstawaniem nowych modeli biznesowych i e-biznesowych
w gospodarce m.in. dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych
(np. finansowanie społecznościowe, podróżowanie
społecznościowe)
Zmiany o charakterze ekonomicznym i społecznym poparte
wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym aplikacji
mobilnych, mające wpływ na funkcjonowanie biznesu (głównie
przedsiębiorstw) w XXI w.
Model biznesowy polegający na łączeniu zleceniodawców
i zleceniobiorców za pomocą aplikacji internetowych
Zmiany, jakie zachodzą na rynku usług finansowych m.in.
w odniesieniu do sposobu korzystania z nich przez klientów
(za pomocą aplikacji mobilnych, tzw. bank w smartfonie),
a także w wyniku zastępowania niektórych usług bankowych
(lub finansowych) produktami oferowanymi przez serwisy
społecznościowe o charakterze finansowym (np. pożyczki P2P)

Źródło: opracowanie własne za: [Stępnicka 2017a, ss. 36–37].

H. Schneider podaje, że kluczem do właściwego rozumienia terminu „uberyzacja”
i odnoszenia go do modeli biznesowych różnych podmiotów, jest tzw. psychologia wygody (ang. psychology of convenience) w zakresie podejmowanych decyzji, dostępu do
dóbr i usług, przeprowadzania transakcji oraz osiąganych korzyści bieżących i korzyści
posttransakcyjnych [Schneider 2017a, s. 58]. Zdaniem S. Lowndes proces uberyzacji należy uznać za jedną z najważniejszych zmian kulturowych od 2010 r., którą rozpoczęli
pośrednicy usług, tj. Uber, w zakresie usług taksówkarskich [Lowndes 2016, s. 27].
Współcześnie uberyzacja, utożsamiana z modelem biznesowym, formą innowacji i tzw.
lepszym sposobem dostarczenia wartości (ang. a better way to deliver value), jak również nowym trendem, nurtem lub kierunkiem w gospodarce XXI w., znajduje odniesienie w różnych
obszarach i dziedzinach życia, np. finansach, rynku pracy, rynku nieruchomości, działalności hotelarskiej, opiece zdrowotnej, dostawie żywności, a nawet szkolnictwie wyższym [za: Hall 2016].

Erbienbizacja jako nowy model e-biznesowy
przedsiębiorstw w gospodarce XXI w.
Wspomniana wcześniej erbienbizacja (ang. airbnbization, airbnb-ization lub AirBNB-ification)
to termin, który w literaturze przedmiotu i źródłach internetowych pojawił się po 2008 r., tj.
kiedy popularność zyskała platforma internetowa Airbnb oferująca aplikację umożliwiającą
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wynajem mieszkań lub domów [Stępnicka 2017a, ss. 34–35]. Termin ten można definiować
na wiele sposobów, w zależności od tego, jaką pozycję zajmuje firma (np. Airbnb czy inne
firmy realizujące ten sam model biznesowy) w strukturze danych. Erbienbizacja to z jednej
strony forma powiązań między firmami, opierająca się na wspólnej konsumpcji, współdzieleniu zasobów etc., zaś z drugiej, forma modelu biznesowego określająca rodzaj uczestnictwa
i powiązań podmiotów o charakterze otwartej społeczności czy relacji peer-to-peer (P2P). Precyzyjna struktura danych w definiowaniu erbienbizacji określona została w tabeli (zob. tabela 2) [Mikhalkina, Cabantous 2015, s. 71, Stępnicka 2017a, s. 35].
Tabela 2. Erbienbizacja – kryteria odniesienia
Kontekst definicji/porównanie
Erbienbizacja to forma uczestnictwa i powiązań podmiotów:
··
o charakterze otwartej społeczności, łączącej ludzi
i zachęcającej do dzielenia się doświadczeniami;
··
w ramach relacji peer-to-peer (P2P) między firmami
Erbienbizacja to sposób (rodzaj, forma) udziału będący
alternatywą bądź zagrożeniem dla branży hotelarskiej (m.in.
w zakresie regulacji prawnych, obowiązków podatkowych)
Erbienbizacja to zarówno forma modelu biznesowego, jak
i rodzaj działalności, które określone są przez:
··
wycenę,
··
powiązania z inwestorami
Erbienbizacja to:
··
forma określenia powiązań z innymi firmami, które
realizują podobny model biznesowy;
··
model wspólnej konsumpcji, opierający się na
współdzieleniu używanych, nieużywanych lub w pełni
niewykorzystanych zasobów i/lub usług w sposób
odpłatny lub non-profit

Rodzaj porównania
··

Uczestnictwo i powiązania
między podmiotami

··

Udział w branży hotelarskiej

··
··

Rodzaj działalności podmiotu
gospodarczego
Rodzaj modelu biznesowego

··
··
··

Powiązania z innymi firmami
Rodzaj zasobu i źródła powiązań
Sposób definiowania organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mikhalkina, Cabantous 2015, s. 71, Stępnicka 2017a, s. 36].

Opisywany trend i model e-biznesowy wpływa na destabilizację branży, przyczynia się
do powstawania zakłóceń w dotychczasowej logice tworzenia wartości, zdobywając i zabierając w danym sektorze określoną część rynku, stając się jednocześnie punktem odniesienia
dla podmiotów z innych branż. Firma Airbnb przyczyniła się do powstania zakłóceń na rynku i w branży hotelarskiej, głównie w wyniku włączenia ofert indywidualnych podmiotów
umożliwiających wynajęcie pokoju, mieszkań, a nawet domów [Mikhalkina, Cabantous 2015,
s. 60; Stępnicka 2017a, ss. 36–37]. „Funkcjonowanie Airbnb, jak również udział w gospodarce innych firm funkcjonujących według tego samego lub podobnego modelu przyczynia
się do powstawania i/lub powiększania rozmiarów szarej strefy w usługach turystycznych,
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spadku i/lub zaburzenia konkurencyjności, zmniejszenia przychodów podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w obowiązujących ramach prawa” [Stępnicka 2017a, s. 37].
Wprawdzie erbienbizacja w pewnym stopniu wpływa na: ograniczenie marnotrawstwa, lepsze wykorzystanie prywatnych zasobów, optymalizację kosztów, zmniejszenie
nierówności społecznych oraz spadek niestabilności dochodów ludności wskutek uzyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, czy zmiany postaw konsumpcyjnych części
społeczeństwa, podstawowe jej założenia wydają się jednak trudne do zrealizowania.

Podsumowanie
Uberyzacja, erbienbizacja i inne wymienione w opracowaniu nurty to modele e-biznesowe, które przełamują istniejącą do niedawna schematyczność relacji między producentem i konsumentem, dokonując podziału (tj. fragmentaryzacji) tradycyjnych łańcuchów dostaw. Rosnąca popularność takich aplikacji i serwisów internetowych, jak: Uber,
Airbnb czy YouTube sprawiła, że zarówno pojęcie „model e-biznesowy”, jak również
funkcjonowanie przedsiębiorstw w XXI w. nabrały nowego znaczenia i odnoszą się do
różnych trendów i nurtów, będących konsekwencją realizowania określonej polityki, np.
dochodowej, cenowej, zatrudnienia czy informacyjnej podmiotu.
Oznacza to zatem, że model e-biznesu to już nie tylko „sposób, w jaki każda firma, która posługuje się w swojej działalności Internetem, chce zapewnić sobie zyski z działalności w sieci” [Afuah, Tucci 2003, ss. 85–86]. Jest to również przyjęty przez przedsiębiorstwo
sposób funkcjonowania, odbiegający od konwencjonalnych (tradycyjnych) metod prowadzenia działalności. Ten sposób funkcjonowania różnych firm internetowych, o jakim
wyżej mowa, przyczynił się do wykreowania takich kategorii pojęciowych, jak: uberyzacja,
erbienbizacja ekonomiczna czy youtubifikacja życia. Nowe nurty, kierunki i trendy wpisują
się w założenia modeli e-biznesowych realizowanych zarówno przez podmioty tradycyjne
(ang. brick and mortar), firmy i serwisy wykorzystujące różne narzędzia internetowe (ang.
click and mortar), jak również tzw. czyste podmioty internetowe (ang. pure play model).
Uberyzacja i erbienbizacja to jedne z wielu kierunków, jakie pojawiły się w gospodarce,
a które mogą stać się formą narzędzi w prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczącej m.in. pracy, zatrudnienia, jak również samego biznesu i wymagającej nowoczesnych
technologii, zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstw, ale także zbadania struktury
rynku, uzyskania informacji na temat preferencji klientów oraz ich podejścia do włączenia
w relację przedsiębiorstwo – konsument podmiotów trzecich, tzw. platform pośredniczących. Istotna dla tworzenia wartości dodanej na rynku przez przedsiębiorstwa wydaje się
być także umiejętność rezygnacji z posiadania na rzecz dostępu oraz konieczność współdzielenia przedmiotów, np. środków transportu, kompetencji i kwalifikacji pracowników
298

Rozwój przedsiębiorstw a nowe modele biznesowe oparte na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych

oraz ich czasu wolnego, środków finansowych przedsiębiorstw etc., a więc elementów,
które w gospodarce opierającej się na ICT mają kluczowe znaczenie.
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Employees’ Expectations and Their Perception
of Benefits of Companies’ Sustainable Development
Abstract: The main objective of the study was to determine employees’ expectations related to their enterprises’ sustainable development and their perception of resultant benefits.
A quantitative-qualitative study was held, based on a questionnaire filled by 142 employees,
including management staff. Almost 80% of the respondents wanted the enterprises they
work at to operate in a sustainable manner. The study showed that the related expectations
increase with the respondents’ age and higher management positions. More than 40% of the
respondents perceived benefits of introduction of pro-sustainable development changes at
their enterprises and found those benefits significant. A similar group of respondents perceived no benefits. One in five perceived benefits, but found them very small, insignificant.
Key words: sustainable development, employees, expectations, benefits
JEL: M14, O15

Introduction
Lately, the idea of a responsible company with sustainable development as its mission has
become increasingly popular [Deloitte 2018, Cone Communications 2016, Global Challenge Insight Report 2016]. It brings various benefits for the natural environment, as well as
the organisation itself and its staff [Galpin, Whittington, Bell 2015, Polman, Fall 2016].
It should be highlighted that objectives for the Sustainable Development, designed to
be implemented by 2030 [United Nations 2017] include such tasks as promotion of well-being and justice, complete and productive employment, dignity in labour for all people, lifelong learning and gender equality. Consequently, employees start to perceive that
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sustainable development involves not only improved natural environment, but also better
treatment and working conditions for people. This issue seems crucial in the context of the
current situation at the labour market, the employee’s market. The number of people who
are unemployed in Europe is at its multi-year lowest and it keeps falling [World Employment and Social Outlook. Trends 2018]. The number of available employees is insufficient
[International Labour Office 2017, Manpower Group 2018], and consequently their importance is growing. This is why many experts highlight that striving to manage organisations
in a more sustainable manner has become a necessity nowadays [Global Challenge Insight
Report 2016]. Consequently, some enterprises have implemented “green human resources management” [Renwick, Redman, Maguire 2013]. It involves improved working conditions, efficient and transparent communication, good relations between the company
and its staff, as well as mutual trust [Ackermann 2017, Edelman 2018]. It facilitates shaping
a good image of the organisation [Cherian, Jacob 2012], especially with respect to employer branding1 [Raport Employer Branding w Polsce 2017, Prathima, Misra 2012]. It also affects
employee satisfaction [Magbool, Amran, Nejati, Jayaraman 2016] and increases the level
of trust to the organisation in relations with new employees or collaborators [Renwick,
Redman, Maguire 2012]. Many enterprises declare implementation of various measures
focused on sustainable development. However, there are no studies to confirm their actual implementation, especially as perceived by employees. This observation has inspired
the study described in this paper. Its main objective was to explore employees’ expectations and their perception of benefits due to sustainable development of their enterprises.
A specific objective has been developed, too, concerning determination whether sex, age,
education, position in the organisation or salary level differentiate the employees’ expectations and perception of benefits.
In the preparation phase of the empirical research the following hypotheses were
developed:
Hypothesis 1 (H1): Employees would like enterprises they work at to operate in a sustainable manner.
Hypothesis 2 (H2): Only some employees perceive benefits arising from implementation of pro-sustainable development changes at their enterprises.
Hypothesis 3 (H3): There are significant differences in employees’ expectations and
perception of benefits arising from enterprises sustainable development related to the
criterion of sex.
Hypothesis 4 (H4): There are significant differences in employees’ expectations and
perception of benefits arising from enterprises sustainable development related to their
1

302

In Poland more than 40% of respondent employees perceived CSR as an important element of employee brand.

Employees’ Expectations and Their Perception of Benefits of Companies’ Sustainable Development

age, education, position in the organisation, salary level, size of their employer’s enterprise and time of its existence at the market.

Increasing expectations of employees
Nowadays, employees’ expectations keep growing. And probably those expectations don’t
involve only good working conditions and fair remuneration any more (61%) [GlobeScan
Radar 2016]. They also expect benefits like insurance policies (94%), individual concern in
particular employees’ situation from supervisors (93%) [Cone Communications 2016], or
else reflection within the organisation of their personal interests, such as environmentalism or ecological commitment (64%) [Sustainable Brands 2016]. Obtained research results
showed that a majority of employees expect their employer to avoid negative environmental impact (59%), support charities and social projects (44%), reduce actions which
may threaten fundamental human rights (36%) and solve racism-related problems (27%)
[GlobeScan Radar 2016]. There are particular expectations involving enterprises in the
technology industry. Even 83% of respondents demand termination of their operations
which may harm customers or employees [Edelman 2018]. Other studies show that 74%
of employees declare that they are committed in their work only if it allows them to have
positive impact on the local community and natural environment. It was also revealed that
58% of respondents are concerned about social and environmental involvement of the
company when seeking employment and that they would not start working for a company
which does not implement a socially responsible development policy [Cone Communications 2016]. It should be highlighted also that a company which has a CSR strategy is
perceived by employees (70%) as more innovative and dynamically developing [Edelman
2018]. Implementation of such a strategy shapes employees’ loyalty toward the organisations and their commitment [Cone Communications 2016]. It affects improved competitiveness, good image and communication with its environment, too [Grzybek 2017]. Such
opinions are observed not only in those countries which have a significant experience in
sustainable development, but also in Poland, where CSR is still an emerging concept. A recent study showed that more than 90% of respondent employees declared they wanted to
a work for a company operating in a more sustainable manner and 30% claimed that they
would choose such employment even if it involved a lower remuneration [Kubicka 2017].
High expectations from employees concerning sustainable development are evidenced
by other studies held in Poland in 2018, too. When asked what changes should be introduced in management processes, employees mentioned, among other options, necessity to implement sustainable development, minimise enterprises’ negative impact on the
natural environment and people (39%) [Kupczyk, Wasilewski, Mackiewicz 2018]. This may
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suggest that in Poland the level of implementation of such solutions is still insufficient. This
argument is confirmed by the report on monitoring of social responsibility of the biggest
Polish companies [Piskalski 2015], which brings a lot of negative conclusions. It was revealed that the Polish debate on the respective norms and standards is increasingly different
from the European and global main stream. Sometimes corporations meet all the criteria,
but still fail to implement them in practice [Piskalski 2015, p. 8]. According to CSR.PL Centre
Foundation, which monitors sustainability in public procurement, in Poland only 1.8% of
tenders included requirements concerning employment conditions and environmental issues were analysed only in one in five procurements [p. 14]. Also, the Report shows clearly
that information published by corporations is frequently vague, lacking clear declarations
and verifiable hard data [p. 18]. It also revealed that corporate communication strategies
are rarely adapted to the needs of stakeholders and corporations do not identify their stakeholders. Above all, companies refer to issues which are convenient for PR, but without
considering their actual impact on the social and natural environment [p. 21]. It was also revealed that Polish companies still do not refer to human rights as the sources of the shape
of their policies frequently enough and they do not treat human rights as the measure of
their operations. Companies treat human rights as a tool box, focusing on minor elements
of this subject, e.g. they focus on informing about bonuses available to employees, such as
private medical services or access to fitness. Still, there are great problems concerning the
right to association in organisations to protect employees’ interests. The final conclusion
provides that the studied enterprises treated CSR as a tool box or failed to apply it at all
[Piskalski 2015].

Research methodology
The held empirical exploration strived to find answers to the predefined research problems, formulated as the following questions:
P1. Would employees like enterprises they work at to operate in a sustainable manner?
P2. Do employees perceive benefits arising from implementation of pro-sustainable
development changes at their enterprises?
P3. What differences in answers can be observed considering age, sex, education,
position within the organisation and level of salary?
A quantitative-qualitative research was held with a questionnaire, developed based
on a pilot study. The research was held in 2017 and it covered 142 employees, including
89 women (63%). With respect to positions held, the structure of the studied sample was
as follows: 61% were persons with no management function, including 15% of specialists; 38% of the respondents were management staff, including 20% of line managers
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and 18% of higher-level managers. The respondents were employed at enterprises of
variable sizes, mostly big (41%) and medium ones (25%), but also small ones (18%) and
micro-enterprises (16%). 23% of the enterprises were listed in the ranking of the biggest
enterprises in Poland “Lista 2000 Rzeczpospolita 2016”, and 13% were found eligible for
the ranking of the most sustainable companies in Poland in 2016.
A targeted sample selection was applied, because with a narrower number of the
studied cases and minimised differences between subjects, the studied phenomena or
processes may be exposed and diagnosed more clearly [Hammersley, Atkinson 2000,
Kotler 2005]. The study involved a sample selected considering five criteria: sex (female, male), age (below 35, 35-50, above 50), education (vocational, secondary, university),
position within the organisation (higher level management, line management, persons
with no management function other than specialists, specialists), monthly gross remuneration (below 3,000 PLN, 3,001–5,000 PLN, 5,001–10,000 PLN, above 10,000 PLN). In
answering question 1 (Would you like the company you work at to operate in a sustainable manner?), the respondents could use a scale 1–5 with 1 meaning “positively not”,
2 “rather not”, 3 “I don’t’ have an opinion”, 4 “rather yes” and 5 “positively yes”. In estimating benefits, perceived by the respondents after their enterprises’ introduction of prosustainable development measures, they could use a 1–5 scale with 1 meaning “none at
all”, 2 “very small (insignificant)”, 3 “at a medium level (significant)”, 4 “big”, 5 “very big”. In
this study, an enterprise operating in a sustainable manner was defined as an enterprise
which reduces harmful impacts of its operations on the natural environments, acts for its
employees and supports other social initiatives. The applied research techniques were
CATI and CAWI. A statistical analysis of the obtained results was computed with PQStat
package version 1.6.4.122. Average results and standard deviations were calculated. Results of the answers provided in scales in relation to the criteria variables were analysed
with Mann–Whitney U test (with k=2), Kruskal–Wallis test (with k>2) and Jonckheere–Terpstra test. Dunn test with Bonferroni adjustment was applied as post-hoc. The results on
qualitative scales in relation to criteria variables were analysed with chi^2 test (Pearson’s
test). Significance was defined as probability of p<0.05 and high significance: p<0.01.

Research results presentation and analysis
Almost 80% of the respondents would like enterprises they work at to operate in a sustainable manner (49% declared “positively yes” and 31% declared “rather yes”). 17% of the
respondents expressed no opinion on this subject and only 4% were positively against.
The study revealed that women’s expectations were a little higher in this respect (4.30)
than in the case of male respondents (4.09). However, these were statistically insignificant
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differences (p=0.32, p>0.05). There were significant differences in responses’ distribution
with respect to education level (p=0.16; p>0.05). The situation was similar in the case of the
criterion of remuneration (p=0.41; p>0.05), size of the respondents’ employer enterprises
(p=0.56; p>0.05) and time of those enterprises’ existence at the market (p=0.12; p>0.05).
However, significant correlations were found between the respondents’ expectations in the
studied area and their age (p=0.01; p<0.05). Therefore, it seems reasonable to conclude that
with employees’ age expectations concerning sustainable operations of the employer grow.
The respondents were asked whether they had perceived any benefits arising from
implementation of pro-sustainable development changes at their enterprises. More
than 40% did perceive such benefits and found them significant. The group of respondents who perceived no benefits was almost analogical. One in five perceived benefits,
but found them very small (insignificant). For verification of H3 and H4 hypotheses, the
author attempted to determine differences in perception of the benefits and existing
correlations. The analysis revealed no significant differences related to the criterion of
sex (p=0.23; p>0.05). No significant correlations were found between the respondents’
perception of benefits arising from their enterprises’ sustainable development and
their age (p=0.93; p>0.05); education (p=0.97; p>0.05); position within the organisation
(p=0.39; p>0.05); size of their employer enterprise (p=0.54; p>0.05), and the time of its
existence at the market (p=0.78; p>0.05) or level of remuneration (p=0.53; p>0.05).

Research conclusions, discussion, postulates
The analysis of the obtained empirical study results allows for development of conclusions and postulates. They are presented below:
1. A vast majority of the respondent employees would like enterprises they are employed at to operate in a more sustainable manner. Thus, Polish employees’ expectations in this area are very similar to those of employees in other countries [GlobeScan
Radar 2016, Cone Communications 2016, Sustainable Brands 2016, Edelman 2018].
2. Only some employees perceive benefits arising from implementation of pro-sustainable development changes at their enterprises. This may mean that the scope of the
changes was small and the obtained results may confirm the insufficient advancement
of implementation of CSR policies at the biggest companies in Poland [Piskalski 2015]. It
may also signify that management of the companies did not sufficiently communicate
the pro-sustainable development changes to their employees. This is why employees
were unable to connect those changes with actual measures taken at the company.
3. The fact that most respondents either do not perceive any benefits arising from
introduction of sustainable development-related changes at their companies or find
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those benefits insignificant may suggest that implementation of this idea in Poland
is still insufficient, especially in the case of employee-oriented measures.
4. There are no significant differences in employees’ expectations and perception of
benefits arising from enterprises sustainable development related to the criterion of sex.
5. With employees’ age expectations concerning sustainable operations of the employer grow.
6. There are no significant differences in employees’ expectations and perception
of benefits arising from enterprises’ sustainable development related to the employees’ education, position in the organisation, salary level, size of their employer’s enterprise and time of its existence at the market.
The completed study allowed for positive verification of the predefined hypotheses
H1 and H2. Hypothesis H3 was not confirmed, while hypothesis H4 was confirmed only
partially, as the study revealed only one correlation: between the respondents’ expectations and age.
In the context of the results of the held study it seems reasonable to postulate that
enterprises should act in a more sustainable manner, among other reasons because this
is the expectation of their staff, especially elder ones. It is also evidenced by the fact that
most respondents perceive no benefits after introduction by their enterprises of changes focused on sustainable development. This may mean that previous actions taken by
enterprises are insufficient or pretended. Management should also pay more attention
to communication with employees concerning the scope of pro-sustainable development changes and related benefits.
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Kompetencje jako determinanta kariery zawodowej
Competences as a Professional Career Determinant
Abstract: The labor market today forces certain behaviors, attitudes (showing, for example,
professional flexibility), which are important for the course of a professional career. That is
why shaping competences that increase the competitiveness of labor resources is so important. What is important in this case is not only the tendency to participate in educational processes, but also to take up self-education at various periods of professional life and
to work on your competences. Knowledge can and should be explored at every stage of
professional life, because it is the essence of competence and it directly affects the shape
of a professional career. The presented study is an attempt to theoretical analysis of the
relationship between employees’ competencies and professional career. It can be a contribution to broader empirical research as well as discussion. Its main purpose is to present
concepts based on the literature of the subject. A research hypothesis has been put forward, which is to confirm the existence of the abovementioned dependence.
Key words: professional career, competences, concepts, dependencies, worker, company,
competitiveness, satisfaction, needs

Wprowadzenie
Funkcjonowanie nowoczesnych systemów gospodarki rynkowej, a także działających
w nich podmiotów gospodarczych, w coraz większym stopniu uzależnione jest od jakości
zasobów ludzkich, czyli wykorzystywanego w procesach gospodarowania kapitału ludzkiego. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również zadowolenie pracowników, którzy,
pokonując wyznaczone przez siebie ścieżki kariery zawodowej, aktywnie uczestniczą w realizacji zadań określanych przez menedżerów. Dlatego też, oprócz badań, które poświęcone
są wyłącznie analizom uczestnictwa pracowników w procesach kształcenia ustawicznego,
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realizowaniu założeń gospodarki opartej na wiedzy, niezbędna jest również weryfikacja
zależności między posiadanym przez osoby aktywne zawodowo poziomem kompetencji
a realizowaną w praktyce karierą zawodową.
Prezentowane opracowanie jest próbą teoretycznej analizy zależności między kompetencjami pracowników a karierą zawodową. Może ono stać się przyczynkiem do
szerszych badań empirycznych, jak również dyskusji. Jego celem jest przede wszystkim
prezentacja pojęć na podstawie literatury przedmiotu. Postawiona została hipoteza badawcza, która ma potwierdzić występowanie wskazanej powyżej zależności.

Kariera zawodowa – pojęcie
Termin „kariera” pochodzi z języka łacińskiego, od słowa carrus, oznaczającego „wóz”, ale
także „rozwój” [Filipowicz 2014, s. 290]. Kariera, w związku z tym, to rozwój, postęp i ciągłe
zmiany na lepsze. Terminem tym można również określić miejsce odbywania się gonitw,
wyścigów, czy też biegów [Encyklopedia pedagogiczna… 2003, t. 2, s. 552]. Ten kontekst
kariery pochodzi z języka włoskiego i może oznaczać „wędrówkę”, „przemieszczanie się”
oraz „posuwanie się naprzód”.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji zarówno samej kariery, jak
i kariery zawodowej. Poniżej chcielibyśmy skoncentrować się wyłącznie na wybranych
definicjach kariery zawodowej.
Potocznie pojęcie „kariera zawodowa” najczęściej kojarzy się z przebiegiem pracy
zawodowej, czyli całokształtem doświadczenia zawodowego uzyskanego przez pracownika. Tego rodzaju podejście można znaleźć w opracowaniach C. Zająca oraz M. Suchara [Zając 2007, s. 191; Suchar 2010, s. 11]. Podobne stanowisko prezentują J. Lees oraz
R.W. Griffin, który jednak dodatkowo uwzględnia w tym pojęciu zachowania i postawy,
jakie człowiek przejawia w swoim życiu zawodowym [Griffin 1999, s. 760; Less 2008,
s. 175]. Kariera zawodowa może być również kojarzona ze wzorcową sekwencją postaw
i zachowań jednostki albo – wprost – z sekwencją stanowisk przez nią obejmowanych,
czyli pełnieniem przez jednostkę kolejnych ról społecznych i osiąganiem przez nią określonej pozycji zawodowej [Ściborek 2010, s. 266; Derr, Laurent 1989; Miś 2006, s. 478;Suchodolski 2010, s. 217]. Podkreślenie tego rodzaju cech kariery zawodowej znalazło
odzwierciedlenie w publikacjach o charakterze encyklopedycznym [Smid 2010, s. 131;
Listwan 2005, s. 57]. Podobny charakter ma także definicja sformułowana przez S. Sysko-Romańczuk oraz T. Nowackiego [Sysko-Romańczuk 2001, s. 115; Nowacki 2004, s. 93].
Jeden z kierunków zajmujących się definiowaniem kariery zawodowej, reprezentowany w literaturze przedmiotu m.in. przez M. Pella, A. Pocztowskiego czy D.E. Supera,
podkreśla w definicji kariery zawodowej rozwój jednostki w trakcie życia zawodowego,
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w wyniku kształtowania: umiejętności, zdolności, sprawności, cech osobowościowych, zainteresowań, postaw, wartości i wiedzy [Pell 1992, s. 1; Barwińska-Małąjowicz 2013, s. 57;
Pocztowski 2008, s. 306]. Rozumienie w ten sposób kariery zawodowej wpływa na kojarzenie jej z procesami lifelong learning, ponieważ ich istotą jest wpływanie na akceptowanie
przez pracowników potrzeby kształcenia przez całe życie. Inwestowanie we własny rozwój
zawodowy to istotny warunek dostosowania się człowieka do trendów i wymagań rynku
pracy, jak również determinanta jego osiągnięć w życiu zawodowym [Lelińska 2016, s. 32;
Hall 1976]. Jest to także rezultat urzeczywistnienia jego planów zawodowych, potrzeb
oraz aspiracji, z uwzględnieniem występującego w takich przypadkach ryzyka [Miś 1998,
s. 114; Urbański 2004, s. 28]. Na tej podstawie zostały wyróżnione cztery kategorie kariery (posuwanie się naprzód – awans, zawód – prestiż zawodu, sekwencja prac, sekwencja
doświadczeń) [Kowalczyk 2014, s. 214]. Należy przy tym podkreślić, że kariera zawodowa
coraz bardziej zależy od wiedzy i doświadczenia pracownika [Stankiewicz-Mróz 2007,
s. 274; Miś 2004, s. 15, 219]. Równocześnie to właśnie pracownicy w największym stopniu
odpowiadają za rozwój swojej kariery zawodowej, czyli poszerzanie kompetencji zawodowych, uczestnictwo w szkoleniach itd. Potwierdza to opinia M.J. Drivera, który uzależnia
robienie kariery zawodowej od cech i potrzeb jednostki [Driver 1982]. Warto w tym miejscu wspomnieć, że szerzej na temat czynników wpływających na podejmowanie decyzji
o karierze zawodowej oraz jej wyznaczników pisze B. Wewiór [Wewiór 2016, s. 206]. Tym
niemniej, przyjmując założenie, że kształcenie jest istotnym elementem kariery zawodowej, ze względu na efekt tego procesu, jakim są zmieniające się kwalifikacje, należy również podkreślić, że kwalifikacje te powinny być kształtowane zgodnie z potrzebami organizacji. Związki kariery zawodowej z organizacją wynikają z możliwości jej badania. Można
ją bowiem badać zarówno z perspektywy organizacji, jak i pracownika [Turska 2005, s. 244;
Filipowicz 2014, s. 289]. Kariera zawodowa może mieć więc wymiar obiektywny i subiektywny [Suchodolski 2010, s. 217]. Jej wymiar obiektywny polega na przemieszczaniu pracowników wewnątrz organizacji. Natomiast wymiar subiektywny jest powiązany z okresem życia człowieka, jego rozwojem, systemem wartości, oczekiwaniami, sposobem
postrzegania otoczenia i doświadczeniem życiowym.
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, kariera zawodowa jest pojęciem, które
w sposób wielostronny ujmuje postępowanie jednostki w przebiegu pracy zawodowej.
Niezależnie jednak od zakresu definicyjnego, kariera zawodowa zazwyczaj wiąże się
z pomyślnością materialną i finansową, jak również – w konsekwencji – osiągnięciem
satysfakcji i profesjonalnej doskonałości w życiu zawodowym [Kostera 2006, s. 100].
Etapy kariery zawodowej związane są najczęściej z kolejnymi wydarzeniami oraz doświadczeniami w życiu pracownika [Pocztowski 2008, s. 308]. Wiążą się one np. z: okresem dorastania, podjęciem pierwszej pracy, założeniem rodziny, uzyskaniem stabilizacji
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zawodowej czy przejściem na emeryturę, czyli okresami pełnienia różnych ról w rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Jeszcze inne klasyfikacje etapów kariery zawodowej
można znaleźć m.in. w pracach H. Bienioka czy M. Suchara [Bieniok 2006, ss. 224–225;
Suchar 2010, s. 16 i nast.]. Natomiast na karierę zawodową jednostki w danej organizacji
składają się trzy fazy: faza początkowa, faza wzrostu i dojrzałości oraz faza schyłkowa
[Stankiewicz-Mróz 2007, s. 269]. Faza początkowa to wdrożenie do pracy, integracja z organizacją oraz inwestowanie w rozwój pracownika. Środkowa faza wzrostu i dojrzałości
polega na rozwoju kompetencji – pracownik jest wówczas niezwykle cenny dla organizacji. W fazie schyłkowej następuje stopniowe ograniczanie perspektyw rozwoju zawodowego oraz maleje przydatność pracownika dla organizacji.
Różne są też klasyfikacje etapów rozwoju kariery zawodowej [Pocztowski 2008,
ss. 309–310; Kalinowski 2010, s. 391; Bieniok 2006, ss. 223–224]. Zdaniem H. Bienioka,
rozwój kariery zawodowej obejmuje pięć etapów, a mianowicie: etap przygotowania,
etap organizacji, etap urządzania się, etap stabilizacji oraz etap stagnacji [Bieniok 2006,
ss. 223–224]. Na etapie przygotowania jednostki szykują się do wkroczenia na rynek
pracy i skupiają się na uzyskaniu umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu.
Na etapie organizacji osoba wybiera jeden zawód i dopasowuje go do własnych umiejętności i zdolności. Kolejny etap, urządzania się, pojawia się w początkowych fazach
kariery. Jednostki utożsamiają się z wybranym zawodem, zgodnym z ich zamiłowaniami oraz nabywają nowe umiejętności, aby prowadzić bardziej rozbudowane działania
w danej dyscyplinie. Etap stabilizacji pojawia się w środkowych fazach kariery. Jednostki
zrealizowały już planowane cele, oceniają posiadane kwalifikacje oraz analizują potrzebę uzyskania nowych kwalifikacji, aby utrzymać swoją pozycję w organizacji. Finalnym
etapem jest etap stagnacji, w którym poczynania pracownika skupiają się wyłącznie na
przygotowywaniu się do przejścia na emeryturę. Jednostka szuka jakiegoś hobby, które
wypełni jej czas po zakończeniu pracy zawodowej.
Typy karier zawodowych są uzależnione od przyjętej metody robienia kariery.
E.H. Schein wyróżnił pięć typów karier, do których zalicza kariery: kierowników, techników, osób zorientowanych na bezpieczeństwo, osób wykazujących potrzebę niezależności oraz osób przedsiębiorczych. W literaturze przedmiotu wyróżniono również typy
kariery profesjonalnej, czyli: karierę menedżerską, karierę specjalisty, karierę opartą na
przedsiębiorczości i karierę opartą na autonomii. Natomiast ogólnego podziału karier
dokonał M.J. Driver w 1982 r. i wyróżnił stan gotowości oraz karierę: liniową, spiralną oraz
przemianową [Driver 1982, za: Ściborek 2010, ss. 276–277].
Oprócz typów karier w literaturze przedmiotu wyróżniane są modele karier, które
polegają na wyborze przebiegu kariery zawodowej i dotyczą zarówno pracowników, jak
i profesjonalistów. Przebieg ten jest uwarunkowany decyzjami podejmowanymi przez
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samą jednostkę. W przypadku pracowników możemy wyróżnić tradycyjny i współczesny
model rozwoju kariery zawodowej, jak również inne modele [Ściborek 2010, ss. 273–275;
Suchar 2010, s. 96; Lelińska 2016, ss. 38–39]. Natomiast w odniesieniu do profesjonalistów
modele kariery zawodowej można podzielić na karierę: eksperta, tradycjonalistyczną,
menedżera portfela, rozważnego przedsiębiorcy i spontanicznego przedsiębiorcy [Kowalczyk 2014, ss. 222–223].
Obserwując proces realizowania kariery zawodowej, można również zaobserwować
pewne wzorce. Podobnie jak w przypadku modeli, wzorce kariery to droga kariery, która
zależy wyłącznie od samej jednostki. Może to być także pewien schemat kariery zawodowej, który jest inny np. dla kobiet i mężczyzn [Kowalczyk 2014, s. 219].
W trakcie pracy zawodowej pracownik napotyka różnego rodzaju przeszkody, które
mogą stać się barierami, utrudniającymi rozwój kariery zawodowej, stanowiącymi „kres
możliwości w przyjętej ścieżce rozwoju” [Miś 2007, s. 121].
Napotykane bariery możemy podzielić na techniczne i instytucjonalne [Miś 2007,
ss. 123–125]. Występowanie barier technicznych jest konsekwencją tego, że pracownicy nie mogą zostać przesunięci na inne stanowiska pracy (brak doświadczenia i odpowiedniego poziomu wykształcenia). Dotyczy to z reguły stanowisk i zawodów profesjonalnych (tzw. bariery separujące). Bariera techniczna może również polegać na objęciu
takiego samego lub podobnego stanowiska pracy, ale w ramach innej struktury organizacyjnej (tzw. linie kredowe, nazywane również „kompetencyjnymi”). Natomiast bariery
instytucjonalne są tworzone przez organizacje (kontrakty zatrudnieniowe, polegające
na okresie karencji po odejściu z obecnej pracy do konkurencyjnej organizacji, uregulowania prawne odnoszące się do cudzoziemców).
Czynnikiem utrudniającym rozwój kariery są także uwarunkowania społeczne (tzw.
szklany sufit) i wynikający stąd brak możliwości wyboru danego zawodu oraz zajmowania kluczowych stanowisk pracy, np. przez kobiety. Trudnością w rozwoju kariery może
stać się rozmiar organizacji oraz bariery związane z brakiem możliwości przemieszczeń,
jak również brak przynależności do danej grupy w organizacji, czyli tzw. grupy wpływu.
Szerzej te problemy omawia M. Peel oraz A. Miś [Peel 1992; Miś 2007, ss. 28–130].
Czynniki utrudniające rozwój kariery zawodowej są zjawiskiem negatywnym, ponieważ powodują, że pracownicy nie mogą dalej awansować oraz rozwijać się zawodowo,
co skutkuje obniżeniem poczucia własnej wartości i utratą motywacji do pracy.

Kompetencje
Jak już wspomniano, do czynników sprzyjających karierze zawodowej zaliczają się kompetencje. Są one niezbędne do zrobienia kariery na globalnym rynku pracy [Rybak 2002,
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s. 339]. Należy równocześnie podkreślić, że kompetencje to pojęcie szersze od pojęcia
„kwalifikacje zawodowe”, ponieważ obejmują zarówno wiedzę, doświadczenie, jak i dodatkowe umiejętności potrzebne w pracy zawodowej [Pocztowski 2008, s. 116]. Poniżej
przedstawiono niektóre definicje kompetencji.
T. Majewski podaje, że pojęcie „kompetencja” pochodzi z języka łacińskiego competentia i oznacza „odpowiedzialność” oraz „przydatność” [Majewski 2012, s. 20]. B. Mansfield
określa kompetencje, jako „zbiór cech danej osoby decydujących o tym, że osiąga ona
w swojej pracy dobre lub ponadprzeciętne efekty” [za: Armstrong 2007, s. 151]. C. Woodruffe podaje, że kompetencje to serie zachowań, które trzeba tak dobrać, aby w odpowiedni
sposób wykonać zadania i misję na danym stanowisku [Woodruffe 1993]. R. Boyatzis definiuje kompetencje, jako „potencjał istniejący w człowieku”, umożliwiający takie jego zachowanie, które wpływa na zaspokojenie wymagań na danym stanowisku pracy, w ramach
określonych parametrów otoczenia, dając pożądane wyniki [Boyatzis 1982]. Natomiast
G. Filipowicz podaje, że kompetencje to kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw pozwalająca realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie [Filipowicz 2014, s. 46].
U. Feliniak uznaje także, że kompetencje są wynikiem długotrwałego procesu gromadzenia wiedzy, są one w związku z tym doskonalone przez całe życie jednostki i wpływają na
jakość pracy w organizacjach [Feliniak 2005, s. 392]. T. Oleksyn definiuje kompetencje pracowników, jako determinantę kształtowania i rozwoju organizacji, produktów i technologii,
jak również marki firmy, jej wyrobów, zainteresowania klientów i zdolności produkcyjnych
[Oleksyn 2018, s. 31]. W takim kontekście kompetencje umacniają pozycję organizacji na
rynku. Są definicje, które uznają kompetencje za odrębne zdolności pracownika, dzięki którym jednostka jest w stanie realizować złożone zadania [McLagan 1990, s. 374]. Są też takie
które traktują kompetencje jako zakres uprawnień organizacyjnych, w sposób formalny
przypisanych do określonego stanowiska pracy [Kawka, Listwan 2010, s. 111].
Można wyróżnić określone właściwości jednostki składające się na kompetencje.
Są to: wiedza, umiejętności, cechy charakteru, motywy, postawy, wartości [Pocztowski
2008, ss. 117–118].
Wiedza jest najważniejszą składową kompetencji, ponieważ to od niej zależy sprawne wykonywanie obowiązków w pracy zawodowej oraz działalność organizacji [Jeruszka
2006, s. 53]. Wiedza ta powinna być wystarczająca, użyteczna i aktualna, aby pracownik
mógł realizować złożone cele organizacji [Oleksyn 2018, s. 69].
Umiejętności to „biegłość w posługiwaniu się przedmiotami pracy bądź też w kierowaniu i współpracy z ludźmi” [Piwowarczyk 2000, s. 115]. Są to także „talenty niezbędne
do skutecznego wykonywania zadań” [Kossowska 2001, s. 50]. T. Oleksyn podaje ponadto, że umiejętności to „zdolności do realizacji złożonych, dobrze zorganizowanych
wzorców zachowania w sposób płynny i elastyczny, zapewniający osiągnięcie danego
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celu lub wyniku” [Oleksyn 2018, s. 80]. Wszystkie składowe kompetencji zaprezentowane zostały na schemacie (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Struktura kompetencji pracowniczych

Źródło: [Oleksyn 2018, s. 33].

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji kompetencji. Jedną z nich
jest podział na umiejętności: techniczne, społeczne oraz koncepcyjne.
Umiejętności techniczne to uzdolnienia do stosowania metod, narzędzi i technologii
w danej specjalności. Umiejętności społeczne to talent do współdziałania z ludźmi, zrozumienia oraz motywowania. Natomiast zdolność do synchronizacji i jednoczenia wszystkich spraw i poczynań organizacji to umiejętności koncepcyjne [Kossowska 2001, s. 50].
Można jednak również wskazać inne typologie. Najbardziej powszechnym podziałem jest podział na kompetencje miękkie i twarde. Jak podaje C. Woodruffe, kompetencje miękkie (behawioralne) odnoszą się do tych zachowań, które leżą u podstaw
kompetentnego działania, czyli zachowań umożliwiających dobre wykonywanie pracy
[Woodruffe 1993, za: Armstrong 2007, s. 153]. Z kolei, kompetencje twarde C. Woodruffe
określa, jako odnoszące się do tych obszarów pracy, w których dana osoba jest kompetentna, czyli wskazują one na to, co trzeba wiedzieć, aby móc dobrze wykonywać pracę
[Woodruffe 1993, za: Armstrong 2007, s. 153].
F. Delamare Le Deist i J. Winterton dokonali podziału kompetencji na: poznawcze, funkcjonalne, społeczne i metakompetencje [Delamare Le Deist, Winterton 2005, s. 40]. Kompetencje poznawcze (kognitywne) obejmują: zdolność do uczenia się i zapamiętywania
oraz rozumienia, ciekawość świata, nowatorskie spojrzenie. Kompetencje funkcjonalne
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odpowiadają za właściwe funkcjonowanie jednostki, wykonywanie zawodu lub pracy na
danym stanowisku oraz są konieczne do wydajnej pracy. Do niezwykle istotnych kompetencji należą kompetencje społeczne, które dotyczą kontaktów z ludźmi, nawiązywania
i utrzymywania kontaktów (empatia, współpraca z innymi, wspólne cele, rozwiązywanie
konfliktów). Wreszcie metakompetencje, które to oznaczają zdolność do uczenia się, refleksji oraz radzenia sobie w sytuacji niepewności.
Jeszcze inaczej dzieli kompetencje A. Pocztowski, który proponuje podział na kompetencje podstawowe i wyróżniające. Kompetencje podstawowe mają kluczowe znaczenie dla właściwego wykonywania pracy (wiedza i umiejętności). Natomiast kompetencje wyróżniające to kompetencje wyróżniające wydajnego pracownika (motywy,
postawy i wartości) [Pocztowski 2008, s. 118].
Najszerszą klasyfikację kompetencji przedstawiła w swojej publikacji U. Jeruszka [Jeruszka 2006, ss. 45–62]. Podzieliła ona kompetencje na: obiektywne i subiektywne, zawodowe
i pozazawodowe, specyficzne i transferowalne, personalne i społeczne. Także T. Majewski
proponuje wiele podziałów kompetencji [Majewski 2012, ss. 34–37]. Wyróżnia on kompetencje: ogólne, zespołowe i stanowiskowe (szczególne); kompetencje bazowe, jako szczególnie ważne dla organizacji (odwaga, uczciwość) oraz kompetencje: profesjonalne, społeczne
i konceptualne, które powinna posiadać także kadra kierownicza [Majewski 2012, ss. 34–37].
Dla właściwego działania każdej organizacji szczególnie ważne są kompetencje menedżerów, ponieważ to właśnie oni odpowiadają za jakość pracy oraz funkcjonowanie
organizacji [Kowalczyk 2014, s. 230].
Kompetencje można analizować na poziomie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym [Jeruszka 2006, s. 21]. Zazwyczaj analizowane są one na podstawie osiąganych wyników [Nogalski, Niewiadomski 2014, s. 258]. W chwili obecnej, ze względu na
dążenie do realizowania założeń gospodarki opartej na wiedzy, organizacje dokonują
pomiaru kompetencji pracowników za pośrednictwem wielu dokumentów, jak również
zróżnicowanych instrumentów [Majewski 2012, s. 72; Kowlaczyk 2014, s. 234]. Właściwa
ocena kompetencji ma bowiem zasadnicze znaczenie zarówno podczas rekrutacji, jak
i oceniania oraz całego rozwoju zawodowego pracowników. Ważne jest jednak również
określenie rodzaju kompetencji wymaganych na danym stanowisku pracy.

Kompetencje a kariera zawodowa
Obecnie sukces w życiu zawodowym i osobistym zależy od umiejętnego kierowania sobą oraz
od posiadanych kompetencji [Smolbik-Jęczmień 2017, s. 112]. Dlatego jednostki nie tylko powinny umiejętnie planować swoją karierę zawodową, ale również doskonalić swoje kompetencje. To właśnie one bowiem pozwalają osiągnąć wymarzone stanowisko, awans, podwyższenie
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wynagrodzenia, lepsze warunki w pracy, prestiż, a co za tym idzie kształtują status społeczny
[Cybal-Michalska 2014, s. 184]. Kompetencje są brane pod uwagę w wielu składowych procesu zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacji i selekcji, procedurze awansowania, ocenianiu,
rozwoju zawodowym, wynagradzaniu pracowników) [Rostkowski 2005, s. 437]. Dzięki właściwemu kształtowaniu zawodowych kompetencji, pracownicy osiągają sukces, co przekłada się
również na sukces organizacji [Sajkiewicz 2006, s. 176; Filipowicz 2006, s. 93].
Generalnie, kompetencje są wynikiem uczenia się formalnego, pozaformalnego
i nieformalnego [Jeruszka 2006, s. 107]. Zasadnicze jednak znaczenie w nabywaniu kompetencji ma samokształcenie oraz kształcenie na danym stanowisku pracy [Kowalczyk
2014, s. 248]. To ostatnie w dużym stopniu uzależnione jest od organizacji i wiąże się
z potrzebami, wynikającymi z planowanych zmian struktury stanowisk pracy, wynikających ze strategii firmy. Jednostki mogą również doskonalić kompetencje we własnym
zakresie i w ramach własnych planów zawodowych, z myślą o rozwoju swojej kariery
zawodowej oraz zapewnianiu sobie lepszych warunków pracy i życia. Zarówno jednak
samokształcenie, jak i kształcenie powinny być podporządkowane oczekiwaniom pracowników, związanym z ich karierą zawodową oraz potrzebom firmy. Powiązanie kompetencji z innowacyjnym planowaniem karier pracowników przyczynia się bowiem do
skorelowania zadowolenia pracowników z podnoszeniem konkurencyjności firmy.
W kształtowaniu kariery zawodowej pracownika powinny uczestniczyć zarówno
przedsiębiorstwa, jak i sami pracownicy (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Elementy kształtowania kariery zawodowej

Źródło: opracowanie własne.
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Organizacje powinny mieć świadomość, że innowacyjne planowanie karier wymaga
połączenia potrzeb organizacji z potrzebami pracowników. Źródłem jednak takiej spójności powinna być wiedza, jej jakość i zasób. Dlatego też organizacje powinny wyraźnie definiować kompetencje. Właściwe zdefiniowanie kompetencji informuje personel,
które postawy mogą przynieść sukces organizacji. Pracownicy wiedzą, jakie wymagania
powinni spełnić, aby otrzymać upragniony awans lub utrzymać się na obecnym stanowisku pracy. Właściwe zdefiniowanie kompetencji pomaga budować i realizować ścieżki
karier pracowników.

Oddziaływanie Społecznej Akademii Nauk na nabywanie
kompetencji w powiecie garwolińskim i okolicach
W Garwolinie, w województwie mazowieckim, w latach 2002–2015 działał Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od 2016 r. jest tam zlokalizowany punkt
konsultacyjny Wydziału Zamiejscowego SAN w Warszawie. Konsultacje odbywają się
w ramach Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie tej jednostki organizacyjnej
SAN. Od początku działania wydziału aż do zakończenia jego istnienia placówkę tę opuściło 871 absolwentów z tytułem licencjata na kierunku zarządzanie. Natomiast w punkcie
konsultacyjnym zostało wypromowanych 91 absolwentów z tytułem licencjata na tym
kierunku. Łącznie to 962 absolwentów. Należy równocześnie podkreślić, że nie jest to
pełna liczba absolwentów, ponieważ brakuje danych za lata 2002–2004.
Absolwenci ukończyli różne specjalności, a przede wszystkim, takie jak:
·· zarządzanie organizacjami,
·· zarządzanie zasobami ludzkimi,
·· rachunkowość i zarządzanie finansami,
·· logistyka.
Jak z tego wynika, w ciągu 16 lat Uczelnia przyczyniła się do podniesienia poziomu kompetencji pracowników i młodzieży na terenie powiatu garwolińskiego i powiatów ościennych. Zwiększa również zainteresowanie młodych (i nie tylko młodych) ludzi
problemami lokalnymi, ponieważ w pracach dyplomowych wykorzystywane są dane,
pochodzące z firm i instytucji o charakterze lokalnym. Można uznać, że liczba wypromowanych na przestrzeni tych lat absolwentów to ok. 1/20 wszystkich mieszkańców
miasta, co świadczy o ważnym wpływie Uczelni na potencjał kompetencyjny mieszkańców tego obszaru. Należy podkreślić również to, że absolwenci studiów zawodowych
charakteryzują się kompetencjami, które – zgodnie z badaniami miesięcznika „Forbes” –
są najbardziej poszukiwane przez pracodawców. Można do nich zaliczyć: multizadaniowość, myślenie analityczne, umiejętność pracy w grupie, orientację na cel, dodatkowe
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kwalifikacje zawodowe oraz umiejętność pracy pod presją czasu [https://www.forbes.
pl/kariera/10-najbardziej-pozadanych-kompetencji-na-rynku-pracy-w-2015-roku/
vxqj9gl#slide-9, dostęp: 17.08.2018]. Kompetencje te, wyszczególnione w 2015 r. mogą
zostać uzupełnione przez niektóre, znajdujące się na liście w 2016 r. (np. wycena przedsiębiorstwa), jak również o te, na które może wystąpić zapotrzebowanie w 2020 r. (np.
zarządzanie ludźmi, negocjacje) [https://porady.pracuj.pl/najbardziej-pozadane-kompetencje-zawodowe-w-2020-r/, dostęp: 17.0.2018].

Konkluzje
Znaczenie kompetencji w kształtowaniu kariery zawodowej pracowników ma charakter
niepodważalny. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości gospodarczej
zwłaszcza wówczas, kiedy w procesach gospodarowania mamy do czynienia ze zwiększaniem konkurencji na rynku pracy, jak również w przypadku ukierunkowania procesów
gospodarowania na innowacyjność i nowoczesność. Nie podlega dyskusji również i to, że
obecnie to właśnie pracownicy odpowiadają za swój rozwój zawodowy i powinni dążyć
do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych, chcąc zajmować adekwatne do oczekiwań stanowiska, jak również osiągać satysfakcję w wyniku realizowanej ścieżki kariery
zawodowej [Filipowicz 2014, s. 329]. Nabywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych jest bowiem podstawą kariery i jest od nich uzależniona [Miś 2007, s. 215; Kowalczyk 2014, s. 251]. Kompetencje są podstawowym wyznacznikiem kształtowania personelu w organizacjach oraz „kluczowym komponentem wyznaczającym jakość kapitału
ludzkiego” [Jeruszka 2006, s. 36]. Wpływając na przyszłą karierę zawodową pracowników,
decydują o powodzeniu całej organizacji. Równocześnie nabywanie i doskonalenie kompetencji stabilizuje karierę i jest jej podporą. To szczególnie ważne w erze gospodarki
opartej na wiedzy, w której sukces zawodowy pracownika jest – bez mała – wyłącznie
pochodną posiadanych kompetencji [Duda, Kukla 2010, s. 46]. Bardzo często przesądzają one o awansie zawodowym, co, z kolei, wiąże się z wyższym wynagrodzeniem, a tym
samym umożliwia osiągnięcie wyższej pozycji w strukturze społeczeństwa.
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Dualny wymiar koncepcji pomiaru zysku
przedsiębiorstwa
The Dual Dimension of the Enterprise’s Measuring
Performance Concepts
Abstract: The main aim of the following study is to comparatively analyse two fundamental
concepts of measuring the enterprise’s performance – current operating performance and
comprehensive income. The theoretical–empirical study in this paper is to test the general research hypothesis that the comprehensive income is a less persistent category as opposed to
the net profit. On the other hand the spread value between the comprehensive income and
the net income is a significant factor that may impact the financial decisions. The study comprises certain companies from the industrial sector which were listed on the Warsaw Stock
Exchange. The diagnosis was based on standalone annual financial reports dated 2009–2017.
The research showed the as positive as negative spreads between the comprehensive income
and the net income. In many cases, however, the companies did not show the position of the
other comprehensive income. Moreover, in the analyzed industrial companies, the comprehensive income did not characterize the generally less persistent as opposed to the net profit.
Key words: concepts of firm performance, current operating performance, comprehensive
income concept, comprehensive income, other comprehensive income

Wprowadzenie
Zysk przedsiębiorstwa jest wielowymiarową i zróżnicowaną kategorią o podstawowym
znaczeniu dla kontynuacji i rozwoju działalności gospodarczej. W zależności od przyjętych definicji rozpatrywany może być m.in. w płaszczyźnie księgowej, ekonomicznej czy
finansowej. O wielowymiarowości i zróżnicowanym charakterze zysku przedsiębiorstwa
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świadczą np. odmienne kategorie zysku występujące w jego sprawozdaniu finansowym,
w systemie prawa podatkowego oraz systemie celów zarządzania przedsiębiorstwem.
Użyteczność zysku przedsiębiorstwa dla beneficjentów sprawozdań finansowych była
i jest przedmiotem badań wielu autorów. W szczególności podkreśla się cechy jakościowe mierników zawartych w sprawozdaniach finansowych, wśród których przede wszystkim wskazuje
się na istotność informacji, ale także ich: zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porównywalność [MSSF 2011, ss. 36–42]. Jednak z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, na pierwszy plan wysuwa się konieczność dostarczania informacji, które z jednej strony będą przydatne podczas szacowania wartości przedsiębiorstwa, z drugiej zaś umożliwią
ocenę potencjału tkwiącego w podmiocie gospodarczym – pomogą zmierzyć jego zdolność
do pomnażania tej wartości [Gierusz 2013, s. 32]. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obecni lub potencjalni inwestorzy, pożyczkodawcy
i inni wierzyciele potrzebują bowiem informacji pomocnych w ocenie perspektyw przyszłych
wpływów środków pieniężnych netto do jednostki [MSSF 2011, s. A30]. W konsekwencji tego
podejścia istotnego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie, która miara dokonań jednostki
jest lepsza i bardziej istotna: wynik finansowy netto czy wynik całkowity, obrazujący wszelkie
zmiany po stronie kapitału własnego, z wyjątkiem transakcji z właścicielami.
Zasadniczy cel opracowania obejmuje dwa główne wymiary teoretyczno-empiryczne.
Pierwszy z nich akcentuje teoretyczne rozważania na temat dualnego podejścia do pomiaru zysku przedsiębiorstwa, tj. według koncepcji zysku operacyjnego, który utożsamiany jest
z miarą efektywności przedsiębiorstwa i rezultatów działania menedżerów, oraz według
koncepcji zysku całkowitego, będącego miarą bogactwa (wartości) dla właścicieli [Newberry
2003, s. 327, Szychta 2012, s. 66]. Drugi wymiar badań dotyczy zaś empirycznej egzemplifikacji założenia, iż wynik całkowity jest bardziej zmienną kategorią w czasie w przeciwieństwie
do wyniku finansowego netto, a ponadto odchylenia między tymi wynikami stanowią istotne, co do wielkości, kategorie, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji finansowych. W ramach procesu badawczego wyodrębniono obszary badawcze, takie jak:
a) analiza zróżnicowania obydwu wyników finansowych,
b) zbadanie charakteru odchyleń między nimi oraz ich istotności statystycznej,
c) ustalenie udziału pozostałego wyniku całkowitego oraz wyniku finansowego netto
w wyniku całkowitym.
Identyfikacja owych założeń została zrealizowana na podstawie jednostkowych
sprawozdań finansowych przemysłowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie (4XX w sektorowej klasyfikacji GPW), które zostały zaczerpnięte z bazy Notoria Serwis oraz Thomson Reuters [www.notoria.pl, dostęp:
20.09.2018, www.reuters.pl/tr/quotes/gpwIndices/action, dostęp: 29.09.2018]. Wyniki
badań empirycznych dotyczą dziewięcioletniego okresu badawczego (lata 2009–2017),
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który w warunkach polskich podyktowany został ustawowym wymogiem ujawniania
wyniku całkowitego w sprawozdaniach finansowych od 1 stycznia 2009 r. [Ustawa z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.].

Teoretyczne koncepcje zysku przedsiębiorstwa
Koncepcja zysku jednostki gospodarczej należy do żywotnych problemów teorii rachunkowości, ekonomii czy finansów. Mając na uwadze dorobek literatury przedmiotu w zakresie
definiowania zysku, warto przytoczyć trzy zasadnicze ujęcia tego zagadnienia, a mianowicie:
a) syntaktyczne, według którego zysk jest utożsamiany z zyskiem księgowym, wykazywanym zgodnie z przyjętymi i spójnymi zasadami rachunkowości;
b) semantyczne, czyli zakładające związek zysku z rzeczywistością ekonomiczną,
c) pragmatyczne, oznaczające perspektywy użyteczności zysku [Turzyński 2011, s. 277].
W ramach ujęcia syntaktycznego wyróżnia się zasadniczo dwa podejścia do pomiaru
zysku księgowego [Szychta 2010, s. 121]. Pierwsze z nich – transakcyjne – oznacza rejestrowanie w sprawozdawczości finansowej przychodów i kosztów, czyli zmian w aktywach i zobowiązaniach, które są wynikiem szeroko rozumianych transakcji. Uznawanie przychodów
i kosztów następuje na podstawie transakcji zewnętrznych, które są określane jako transfer
aktywów z lub do jednostki [Hendriksen, van Breda 2002, s. 325]. Generalnie, w podejściu
transakcyjnym zmiana wartości rynkowych pozycji bilansowych, jak również zmiana intencji zarządu w odniesieniu do składnika aktywów, nie stanową podstawy do ujęcia przychodów lub kosztów [Szychta 2010, s. 121]. Tego rodzaju podejście można utożsamiać ze zjawiskiem dominacji kosztu historycznego w wycenie księgowej. Drugie podejście, oparte
na działalności przedsiębiorstwa, zakłada, że zysk jednostki może być tworzony nie tylko
na podstawie transakcji, ale również na podstawie szeroko pojętych działań i zdarzeń
[Turzyński 2011, s. 278]. Cechą charakterystyczną tego rodzaju ujęcia jest wykazywanie
zysku w podziale na różnego rodzaju działalności lub operacje [Szychta 2010, s. 121].
W ujęciu semantycznym można mówić o koncepcji zysku opartej na pomiarze efektywności, czy też powiązaniu zysku księgowego z zyskiem ekonomicznym. Zaprezentowane podejście nakazuje traktować zysk przedsiębiorstwa jako miarę jego efektywności
ekonomicznej, wywodzącej się z zasady racjonalnego gospodarowania i definiowanej jako
różnica pomiędzy efektami a nakładami poniesionymi na uzyskanie tych efektów. W tym
nurcie pojęcie „zysk” utożsamiane może być z pojęciem „rentowność” („zyskowność”),
w przeciwieństwie do deficytowości, kojarzonej z ujemnym wynikiem finansowym, czyli
stratą. Zysk jest więc swego rodzaju miarą sprawności jednostki gospodarczej, obrazując
zwrotność poniesionych nakładów w okresie obrachunkowym. Ową zwrotność nakładów,
czyli rentowność przedsiębiorstwa, pojmuje się jako jego zdolność do generowania zysku
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[Pieloch-Babiarz, Sajnóg 2016, s. 99]. Jest ona wymiernym efektem nie tylko sprawności
działania jednostki, ale także efektywności zarządzania finansami przez jej menedżerów.
Podejście pragmatyczne zwraca z kolei uwagę na wykorzystanie zysku do prognozowania, bądź ujęcie z perspektywy jego przydatności na potrzeby rynku kapitałowego.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, iż zysk może być pojmowany także jako
specyficzna forma dochodu, a dochód jako suma pieniędzy uzyskana przez inwestora
na rynku kapitałowym. Zysk kojarzony jest bowiem z pojęciem „renta”, rozumianym jako
dochód, zysk bądź procent od kapitału. Specyfika zysku wynika z tego, że nie można
z góry przewidzieć jego wysokości (jak w przypadku renty, czyli stałego, okresowego
świadczenia pieniężnego na rzecz danej osoby) oraz że może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne, podczas gdy dochód zawsze będzie nieujemny.
Pozycje sprawozdawcze, w tym zwłaszcza wyniki finansowe, są przedmiotem licznych analiz pod kątem istotności informacyjnej dla rynków kapitałowych, skupionych
wokół podstaw decyzji finansowych, trwałości w czasie pozycji wynikowych oraz wartości predykcyjnej, czyli użyteczności dla prognozowania memoriałowych i kasowych
wyników finansowych spółek w przyszłości [Jones, Smith 2011, s. 2067].
Zgodnie z księgowym ujęciem zysk to dodatnia różnica między przychodami a kosztami. Jeżeli przychody są wyższe od kosztów, jednostka osiągnęła zysk, natomiast w odwrotnej sytuacji występuje strata. Niestety tak zdefiniowany wynik finansowy nie określa
istoty zysku, gdyż nie można wskazać, o czym dokładnie informuje. Ustawa o rachunkowości utożsamia przychody z zyskami oraz koszty ze stratami, odnosząc je jednocześnie
do zmian po stronie aktywów netto [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
Dz. U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.]. MSSF podobnie definiują dochody (obejmujące
przychody i zyski), które oznaczają zmiany po stronie kapitału własnego (z wyłączeniem
transakcji na rzecz udziałowców) [MSSF 2011].
Przeciwnicy zysku księgowego zwracają niejednokrotnie uwagę na to, iż jako kategoria finansowo-ekonomiczna nie koreluje on z rzeczywistą sytuacją finansową spółki
na rynku, tym samym staje się mało użyteczny z punktu widzenia podejmowania decyzji
finansowych. Oczekiwania akcjonariuszy na rynku kapitałowym odnośnie zysków księgowych raczej sporadycznie są związane z kursami akcji. Zysk księgowy może zostać bowiem
użyty jako parametr decyzyjny tylko wówczas, gdy wiernie oddaje wielkość strumieni gotówkowych [Copeland, Koller, Murrin 1997, s. 70]. Z tego też tytułu w ostatnich latach wielu
autorów często zwraca uwagę, iż współcześnie najważniejszym celem, do którego dąży
przedsiębiorstwo, jest maksymalizacja jego wartości, a nie maksymalizacja zysku. Tego rodzaju stwierdzenie wydaje się nieco wątpliwe, gdyż zarówno menedżerowie, jak i inwestorzy, dążą do pomnażania majątku (kapitału), bo to daje wyraz ich bogactwu. Ważne zatem
staje się nie tyle posiadanie majątku, co jego angażowanie, zużywanie, zamienianie w taki
332

Dualny wymiar koncepcji pomiaru zysku przedsiębiorstwa

sposób, aby go pomnażać, generując swego rodzaju wartość dodatkową. Ową wartością
dodatkową w tym układzie będzie zysk. Takie rozumienie zysku jest zbieżne z podejściem
ekonomicznym, według którego wynik finansowy to „maksymalna wartość, o jaką wzrosło bogactwo przedsiębiorstwa na koniec okresu w porównaniu z jego początkiem, przy
uwzględnieniu szeregu czynników, w tym także zmian wartości rynkowej komponentów
tworzących owe bogactwo” [Delaney, Epstein, Nach i in. 2002, s. 67]. Dodatkowo, można
polemizować z deprecjonowaniem znaczenia zysku księgowego, gdyż to zysk netto jest
przecież podstawą wypłat dywidend dla akcjonariuszy oraz ustalania wolnych przepływów pieniężnych, uważanych obecnie za lepszą miarę wartości przedsiębiorstwa [Śnieżek
2008, ss. 94–95]. Można zgodzić się ze stwierdzeniem, że „zysk to opinia, gotówka to fakt”
[Panfil, Szablewski 2011, s. 26]. Warto jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia akcjonariusza
równie dobrze można by powiedzieć: nie ma zysku, nie ma gotówki.

Zysk sensu stricto i sensu largo
Zysk przedsiębiorstwa winien być niewątpliwie rozumiany nie tylko jako porównanie
przychodów i kosztów, ale szerzej: jako całkowity efekt zmian po stronie kapitału własnego. W tym kontekście można o nim mówić w szerszym (sensu largo) bądź węższym (sensu
stricto) ujęciu (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Dualne podejście do koncepcji zysku przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Zysk sensu stricto należy traktować jako dodatni rezultat algebraicznych porównań zrealizowanych przez daną jednostkę przychodów z kosztami ich uzyskania oraz
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ze zmniejszeniami przychodów o innym charakterze [Gmytrasiewicz, Karmańska 2002,
s. 68]. To ujęcie jest zbieżne z koncepcją bieżącego wyniku operacyjnego (zysku netto), według której zysk traktowany jest jako rezultat decyzji zarządu, ukierunkowanych
na maksymalizację zysku operacyjnego w danym okresie. Zysk operacyjny (zysk netto)
równy jest dodatniemu wynikowi finansowemu obliczonemu z rachunku zysków i strat
przedsiębiorstwa.
Zysk sensu largo (zgodnie z finansową koncepcją kapitału1) jest dodatnią różnicą między kapitałem własnym na koniec okresu sprawozdawczego a kapitałem własnym na początek okresu sprawozdawczego, ustaloną z wyłączeniem transakcji z właścicielami podmiotu gospodarczego [Ignatowski 2014, s. 132]. Tego rodzaju ujęcie koreluje z koncepcją
wyniku całkowitego, według której zysk jest miarą przyrostu dobrobytu (bogactwa, wartości) właścicieli [Hendriksen, van Breda 2002, ss. 294–295; Newberry 2003, s. 327]. Należy
jednak zaznaczyć, iż efektywność działania menedżerów zorientowanych na maksymalizację zysku operacyjnego przedsiębiorstwa przekłada się na zmiany po stronie kapitału
własnego, co finalnie również ma wpływ na przyrost bądź spadek dochodu (bogactwa)
właścicieli. Wydaje się zatem, że obie koncepcje zysku (operacyjnego i całkowitego) są
ostatecznie związane z pomnażaniem kapitału własnego, którego rentowność i wartość
są punktami zainteresowania nie tylko akcjonariuszy czy menedżerów, ale również pozostałych interesariuszy przedsiębiorstwa. Powstaje jednak pytanie o ważność i istotność
tych wyników z uwagi na potrzeby zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Podstawowymi wadami koncepcji zysku operacyjnego (netto), cytowanymi w literaturze przedmiotu, są przede wszystkim: ułomności wynikające z różnych zasad rachunkowości w różnych krajach (tym samym różne jego wielkości) oraz proces kształtowania
wyników, oznaczający z jednej strony uzasadniony, umiarkowany i zgodny z prawem
proces podejmowania decyzji sprawozdawczych w celu uzyskiwania stabilnych i przewidywalnych rezultatów finansowych, z drugiej zaś, celową interwencję w proces
sporządzania sprawozdania finansowego z intencją osiągnięcia własnych, indywidualnych (prywatnych) interesów menedżerów [McKee 2005, s. 1; Bagnoli, Liu, Watts 2011,
ss. 477–509]. Wynika to z tego, iż w rachunku zysków i strat wykazywane są jedynie
skutki transakcji, które są związane bezpośrednio z wynikiem finansowym, zaś pomijane
są inne zmiany po stronie kapitału własnego. W efekcie, tego rodzaju pozycje często
są trudne do zidentyfikowania przez użytkowników sprawozdań finansowych [Pascan

Według rzeczowej koncepcji kapitału mowa jest o zysku wówczas, gdy zdolności produkcyjne, możliwości
operacyjne, zasoby lub fundusze jednostki na koniec okresu są wyższe niż na początku okresu (po uwzględnieniu wyłączeń). Można jednakże założyć, iż wzrost zysku w ujęciu rzeczowym jest warunkiem wzrostu zysku
w ujęciu finansowym.
1
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2010, ss. 186–187; Szychta 2012, s. 67]. Dają też podstawę do manipulowania wynikiem
finansowym.
Wynik całkowity, z kolei, obejmuje poza wynikiem finansowym netto również te pozycje zmian wartości aktywów i zobowiązań wpływające na kapitał własny, które nie zostały
uwzględnione w rachunku zysków i strat, zaś są prezentowane w sprawozdaniu z wyniku
całkowitego. Określa się je terminem: „pozostały wynik całkowity” (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Składniki wyniku całkowitego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [MSSF 2011].

Dokonana w literaturze przedmiotu wnikliwa charakterystyka wszelkich koncepcji dotyczących składowych pozostałego wyniku całkowitego pozwala stwierdzić, iż
wszystkie one cechują się brakiem trwałości w czasie, a wiele z nich pozostaje poza ścisłą
kontrolą menedżerów [Biddle, Choi 2006, s. 2]. Zdaniem niektórych autorów tego rodzaju operacje, wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych, ze zmiany uwarunkowań makroekonomicznych, wpływające na wartość rynkową aktywów i zobowiązań (np. zmiana
stóp procentowych), na które kierownictwo jednostki nie ma wpływu lub ma wpływ
mocno ograniczony, powinny być eliminowane z rachunku wyników [Rees, Shane 2012,
ss. 796–797]. Ponadto, uważa się, że wynik całkowity zawiera zewnętrzne i nieprzejrzyste komponenty, które zmniejszają możliwość predykcji wyników długoterminowych [O’Hanlon, Pope 1999]. Elementy pozostałego wyniku całkowitego są przejściowe i zmienne oraz wprowadzają zamieszanie, a także niepewność, co do ich realizacji
[Goncharov, Hodgson 2011, ss. 27–59]. Tak więc ich wyodrębnianie zmniejsza możliwość
wykorzystania tej kategorii jako źródła istotnych informacji na potrzeby przyszłych prognoz w zarządzaniu finansami [Dhaliwal, Subramanyam, Trezevant 1999, ss. 43–67].
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Komparatywna analiza wartości wyniku finansowego netto
i wyniku całkowitego – wyniki badań własnych
Analiza dualnego pomiaru zysku przedsiębiorstwa została przeprowadzona na podstawie badania spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, które zostały zaklasyfikowane do branży przemysłowej (4XX w sektorowej
klasyfikacji GPW) i sporządzały jednostkowe sprawozdania finansowe według MSSF w latach 2009–2017 [MSSF 2011].
Spośród 113 spółek przemysłowych z dalszej analizy wykluczono 26 przedsiębiorstw,
które nie sporządzały jednostkowych sprawozdań finansowych według MSSF w badanym
dziewięcioleciu, w tym: AATHOLD, AMPLI, EFEKT, ENAP, ERBUD, FASING, GRODNO, IALBGR,
IZOLACJA, JWWINVEST, KGL, LABOPRINT, LENTEX, LIBET, MEGARON, MOJ, MOSTALPLC,
OTLOG, RAWLPLUG, REMAK, SONEL, STAPORKOW, SUNEX, WADEX, WIELTON oraz ZASTAL.
Ponadto, ze względu na sporządzanie wyłącznie sprawozdań śródrocznych (brak porównywalności) pominięto także spółkę SESCOM.
Łącznie analizie poddano 86 jednostek i uzyskano 774 obserwacje. Wybór próby
badawczej został podyktowany chęcią uniknięcia sektorowego zróżnicowania wyników
finansowych, zaś przyjęty okres analizy odzwierciedla to, iż wykazywanie pozycji wyniku całkowitego w sprawozdawczości finansowej stało się obowiązkowe dla polskich
jednostek od 1 stycznia 2009 r., które zamiast rachunku zysków i strat prezentują właśnie
sprawozdanie z wyniku całkowitego [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
Dz. U. z 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.].
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w trzech etapach. W pierwszym z nich
dokonano oceny zróżnicowania wyniku finansowego netto (NI) i wyniku całkowitego
(CI) za pomocą mierników statystyki opisowej, w drugim – poddano analizie wielkości
odchyleń między tymi wynikami oraz ich istotność statystyczną za pomocą testu Wilcoxona, zaś w trzecim – oceniono udział pozostałego wyniku całkowitego (OCI) i wyniku
finansowego netto w wyniku całkowitym.
Na podstawie zaprezentowanych w tabeli wyników badań empirycznych analizowanych
spółek przemysłowych, stwierdzić należy, iż w badanym okresie średnie wartości wyniku finansowego netto wynosiły: od –38,1 mln zł w 2012 r. do 15,7 mln zł w 2010 r., przy medianie
wynoszącej od 4,7 mln zł w 2012 r. do 7,8 mln zł w 2011 r. Dla wyniku całkowitego średnie wartości wyniosły w tych samych latach odpowiednio: od –37,9 mln zł do 16,3 mln zł. Wartość
środkowa zaś wyniosła: od 4,9 mln zł w 2012 r. do 8,7 mln zł w 2015 r. (zob. tabela 1).
Zgodnie z teoretycznymi założeniami, wyniki całkowite winny być bardziej zmienne
niż wyniki finansowe netto. Jednak na podstawie obliczonych wartości odchyleń standardowych i ćwiartkowych oraz odpowiadających im wielkości współczynników zmienności,
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nie można jednoznacznie wskazać na taką tendencję. Wręcz przeciwnie, w wielu badanych latach odnotowano większe miary zróżnicowania dla wyniku finansowego netto niż
dla wyniku całkowitego (zob. tabela 1).
Tabela 1. Statystyki opisowe NI oraz CI badanych spółek w latach 2009–2017
Rok

Odchylenie
ćwiartkowe

Współczynnik
zmienności
dla odchylenia
standardowego

Współczynnik
zmienności
dla odchylenia
ćwiartkowego

32,5

6,2

2,4

1,1

36,2

6,0

2,4

1,0

6,1

35,7

7,5

2,3

1,2

16,3

6,7

35,5

7,8

2,2

1,2

NI

8,9

7,8

37,0

7,7

4,2

1,0

CI

9,9

8,0

38,8

7,5

3,9

0,9

NI

-38,1

4,7

290,7

6,6

-7,6

1,4

CI

-37,9

4,9

287,2

6,5

-7,6

1,3

NI

11,3

6,6

62,4

5,6

5,5

0,9

CI

12,8

6,7

60,4

5,4

4,7

0,8

NI

10,1

6,0

29,4

6,7

2,9

1,1

CI

8,9

5,7

30,4

6,7

3,4

1,2

NI

4,3

7,4

57,7

6,4

13,4

0,9

CI

5,8

8,7

57,0

6,5

9,8

0,7

NI

10,5

5,0

151,8

6,5

14,5

1,3

Średnia

Mediana

NI

13,8

5,8

CI

15,2

6,1

NI

15,7

CI

Miernik

Odchylenie
standardowe
(w mln zł)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CI

10,8

4,9

151,6

6,7

14,0

1,4

NI

5,2

6,1

72,1

9,4

13,7

1,6

CI

5,3

6,2

71,8

9,3

13,6

1,5

Oznaczenia: NI – wynik finansowy netto (ang. Net Income), CI – wynik całkowity (ang. Comprehensive Income).
Źródło: opracowanie własne.

Wielkości pozostałego wyniku całkowitego, rozumianego jako odchylenie między
wynikami całkowitymi i wynikami finansowymi netto, okazały się zarówno dodatnie, jak
i ujemne. W wielu przypadkach nie odnotowano natomiast owych odchyleń. Mając na
uwadze łączną liczbę obserwacji, tego rodzaju sytuacja dotyczy niemal 60% całej zbiorowości, bo wystąpiła aż w 456 przypadkach na 774 możliwych (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Liczba i struktura badanych spółek w podziale na charakter odchyleń
między CI oraz NI w latach 2009–2017
CI > NI
Rok

Liczba
obserwacji

CI < NI

Udział (w %)

Liczba
obserwacji

CI = NI

Udział (w %)

Liczba
obserwacji

Udział (w %)

2009

16

18,6

6

7,0

64

74,4

2010

15

17,5

13

15,1

58

67,4

2011

9

10,5

14

16,3

63

73,2

2012

18

20,9

9

10,5

59

68,6

2013

21

24,4

22

25,6

43

50,0

2014

14

16,3

26

30,2

46

53,5

2015

27

31,4

16

18,6

43

50,0

2016

20

23,2

25

29,1

41

47,7

2017

17

19,8

30

34,9

39

45,3

Łącznie

157

20,3

161

20,8

456

58,9

Oznaczenia: NI – wynik finansowy netto (ang. Net Income), CI – wynik całkowity (ang. Comprehensive Income).
Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę istotność odchyleń między wynikami całkowitymi i finansowymi
netto badanych spółek, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wartości statystyk
Z testu Wilcoxona. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wyłącznie dla trzech okresów
badawczych (lata: 2009, 2012 i 2014) obliczone statystyki okazały się istotne statystycznie na poziomie istotności 0,05 (zob. tabela 3).
Tabela 3. Wyniki testu Wilcoxona dla odchyleń między CI oraz NI w latach 2009–2017
Rok

Statystyka Z

p – poziom krytyczny

2009

3,07

0,002

2010

1,37

0,172

2011

0,30

0,761

2012

2,26

0,024

2013

1,35

0,178

2014

2,14

0,033

2015

1,93

0,053

2016

0,71

0,477

2017

1,17

0,240

* W tabeli pogrubioną czcionką wyróżniono istotne statystycznie zmienne na poziomie istotności 0,05.
Źródło: opracowanie własne.
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Poddając analizie wielkości udziału pozostałego wyniku całkowitego oraz wyniku
finansowego netto w wyniku całkowitym, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na
bezdyskusyjną przewagę tej drugiej relacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
po odrzuceniu pięciu skrajnych obserwacji (za wartości skrajne uznano relacje OCI do
CI wyższe niż 500%, a dotyczyły one czterech następujących spółek: ENERGOINSTAL
– 2009 r., MDIENERGIA – 2012 r., URSUS – lata 2016–2017 oraz WDX – 2017 r.), średnie
udziały pozostałego wyniku całkowitego w wyniku całkowitym mieściły się w przedziale 4,3–7,8% (zob. rysunek 3). Tym samym, na poziom wyniku całkowitego w znaczącej
mierze miała wpływ wielkość generowanego wyniku finansowego netto w danym okresie sprawozdawczym.

Rysunek 3. Średnie wielkości udziału OCI oraz NI w CI badanych spółek w latach
2009–2017

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Tradycyjne ujęcie koncepcji zysku pociąga za sobą skoncentrowanie uwagi na rachunku zysków i strat, który zawiera zestawienie transakcji (przychodów i kosztów) o czysto operacyjnym charakterze, dając wyraz swego rodzaju ocenie efektywności przedsiębiorstwa i jego
zarządu. Postrzeganie zysku w nieco szerszym ujęciu, jako efektu wszelkich zmian po stronie kapitału własnego (z wyjątkiem transakcji kapitałowych z właścicielami), uwidoczniło
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jednak użytkownikom sprawozdań finansowych zyski możliwe do otrzymania, co jest cenną wskazówką, co do wyników spodziewanych w przyszłości. Zaletą koncepcji zysku całkowitego jest więc pokazanie nie tylko miary efektywności zarządzania, ale także miary bogactwa (wartości) dla właścicieli. Powstaje jednak pytanie, czy kategoria pozostałego wyniku
całkowitego (będąca różnicą między wynikiem całkowitym i wynikiem finansowym netto)
jest użyteczną kategorią dla beneficjentów sprawozdań finansowych.
Podjęcie komparatywnej oceny wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto przemysłowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2009–2017 służyło wyjaśnieniu i wytłumaczeniu, w warunkach obowiązywania i respektowania krajowych i międzynarodowych zasad rachunkowości, zarówno zróżnicowania tych kategorii
w czasie, jak również możliwych odchyleń między wynikiem całkowitym i wynikiem finansowym netto, które mogą być ważną determinantą podejmowania decyzji finansowych.
Przeprowadzona analiza empiryczna 86 spółek dowiodła jednak, iż: po pierwsze, niewiele przedsiębiorstw wykazuje składowe pozostałego wyniku całkowitego; po drugie, ich
udział w wyniku całkowitym jest raczej znikomy w porównaniu do wyniku finansowego
netto; po trzecie zaś, istotność odchyleń między wynikami jest raczej znikoma. Tym samym, elementy te nie są istotnymi, co do wartości, czynnikami mogącymi kształtować
zarówno efektywność, jak i wartość przedsiębiorstwa. Godne podkreślenia jest również
i to, iż zróżnicowanie obydwu wyników finansowych (netto i całkowitego) było względnie
duże, i nie wskazywało na znaczącą przewagę jednej kategorii nad drugą.
Mając na uwadze genezę obowiązkowej implementacji wyniku całkowitego do sprawozdawczości finansowej, zorientowaną na alternatywną w stosunku do zysku netto
miarę finansową, która nie tyle jest miarą osiągnięć jednostki, co bardziej skupia się
wokół wartości rynkowej, należy zaznaczyć, iż w przypadku polskich spółek przemysłowych zakres wyniku całkowitego nie ma szerszego obszaru problemowego niż wynik
finansowy netto. Może to też skłaniać do stwierdzenia, iż to wynik finansowy netto nadal
zawiera wiele istotnych efektów źródeł tworzenia wartości przedsiębiorstwa i czynników kreujących przyszłe wyniki finansowe jednostek.
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Determinanty kosztu ubezpieczenia kredytów
i pożyczek gotówkowych na polskim rynku
Determinants of the Cost of Credit and Cash Loan Insurance
on the Polish Market
Abstract: Credit and loan insurance has become a very popular product in the offer of
banking institutions. Banks are increasingly proposing or even demanding insurance from
customers when granting credit, which makes the product itself more expensive and more
difficult to assess by the consumer. By acquiring credit insurance, the borrower gains a sense of security on the one hand, but on the other hand incurs higher costs, which are conditioned by many factors. The aim of the work is to indicate determinants affecting the cost
of insurance of credits and cash loans on the Polish market. It has been hypothesized that
the main factor determining the cost of credit/cash loan insurance in Poland is the algorithm used to calculate it. The paper attempts to compare the factors determining the cost of
credit / cash loan insurance using simulations conducted for selected offers of Polish banks.
Key words: loan insurance, insurance cost, cash loan

Wstęp
Ubezpieczenia kredytów pełnią w gospodarce wiele funkcji, wśród których wymienić można m.in. funkcję ochronną, kompensacyjną, stymulacyjną. W ujęciu mikroekonomicznym
pozwalają one na rekompensatę strat losowych jednostek gospodarczych, dają im poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają przeprowadzanie operacji kredytowych i ich rozwój.
W ujęciu makroekonomicznym m.in. stymulują rozwój gospodarczy i zapewniają integrację usług finansowych. Do ich ochrony zalicza się przede wszystkim ubezpieczenia: kredytu
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kupieckiego, eksportowego i finansowego. Do ubezpieczeń kredytu finansowego według
J. Monkiewicza zalicza się głównie ubezpieczenia kredytów bankowych, do których należą: ubezpieczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego przez osoby
fizyczne oraz ubezpieczenia kredytu hipotecznego [2001, s. 294]. Ubezpieczenia kredytu
gotówkowego obejmują zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, utraty pracy lub niezdolności do pracy na skutek wypadku.
Tego typu gwarancja może być dobrowolna lub obowiązkowa. Chroni wierzyciela,
a koszt jej zakupu ponosi dłużnik. Zakup polisy jest warunkiem udzielenia kredytu przez
bank, co czyni składkę ubezpieczeniową elementem kosztu kredytu. Z pewnością powinien to być jeden z elementów branych pod uwagę przy wyborze oferty banku.
Celem pracy jest wyznaczenie głównych czynników wpływających na koszt ubezpieczenia kredytów i pożyczek gotówkowych w Polsce na podstawie analizy wybranych ofert bankowych. Według hipotezy autorów artykułu, czynnikiem decydującym
o koszcie ubezpieczenia kredytu/pożyczki gotówkowej jest algorytm jego naliczania.

Ubezpieczenia kredytów jako ubezpieczenia finansowe
Pojęcie ubezpieczeń finansowych nie jest jednoznaczne, co powoduje, iż jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu [Ronka-Chmielowiec 2016, s. 381; Iwanicz-Drozdowska 2018,
s. 368; Kukiełka, Poniewierka 2013, s. 165]. Najczęściej są określane jako narzędzia, pokrywające ryzyko w przypadku braku lub nieodpowiedniego wykonania zobowiązania, które zostało zawarte w umowie, jednakże w tym przypadku chroniony jest tylko interes wierzyciela
[Sułkowska 2013, s. 165]. Według klasyfikacji określonej w Ustawie z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 t.j.] do ubezpieczeń finansowych zalicza się ubezpieczenia kredytu (grupa 14), gwarancje ubezpieczeniowe
(grupa 16) oraz ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych (grupa 15).
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy są zabezpieczenia kredytów. Należą one
do grupy 14, a przedmiotem ubezpieczenia jest spłata zobowiązania przez podmiot zaciągający kredyt na zasadach, które były zawarte w umowie kredytowej. W literaturze
przedmiotu podaje się następujące określenie tego produktu: „ubezpieczenie kredytu
sprowadza się do zapewnienia przez zakład ubezpieczeń pokrycia strat majątkowych
wywołanych u kredytodawców, z powodu nieotrzymania od kredytobiorców w sytuacjach określonych w umowie ubezpieczenia należności za udzielony kredyt” [Ronka-Chmielowiec 2016, s. 382]. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wyróżnia w ramach
ubezpieczenia kredytu dwie kategorie: ubezpieczenie ogólnej niewypłacalności oraz
ubezpieczenia kredytu eksportowego.
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Analizowane w pracy ubezpieczenia kredytów i pożyczek gotówkowych, biorąc pod
uwagę sposób konstrukcji umowy, zalicza się do kategorii umów z dłużnikiem. W przypadku takich ubezpieczeń kontrakt zawierany jest na rzecz osoby trzeciej [Monkiewicz
2001, s. 290]. Ubezpieczyciel zawiera umowę z dłużnikiem (kredytobiorcą), który będąc
ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacania składki ubezpieczeniowej. Wierzyciel
(bank) jest ubezpieczonym, któremu przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania.
Ubezpieczenie kredytu jest pozornie prostym produktem. Może ono obejmować
ryzyko utraty pracy, ryzyko utraty zdolności do pracy bądź ryzyko śmierci ubezpieczonego [Ostrowska, Jamróz 2016, s. 120]. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują
się także ograniczenia i wyłączenia, tabela1.
Tabela 1. Przykłady wyłączeń i ograniczeń ochrony wg rodzaju ubezpieczenia kredytu
Rodzaje
ubezpieczenia
kredytów
Ubezpieczenie
od skutków
utraty
pracy przez
kredytobiorcę.

Przykładowe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
•
•
•
•
•
•
•

Ubezpieczenie
od skutków
utraty zdolności
do pracy.

•
•
•
•

Ubezpieczenie
na życie.

•
•
•
•
•
•
•

zwolnienie dyscyplinarne dłużnika,
rozwiązanie umowy o pracę dłużnika, która nie była zawarta na czas nieokreślony,
brak rejestracji dłużnika w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotnej w określonym
terminie,
zwolnienie nastąpiło w okresie karencji,
rozwiązanie umowy z dłużnikiem nastąpiło za porozumieniem stron lub w ramach
zwolnień grupowych.
kredytobiorca dokonał samookaleczenia,
kredytobiorca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
kredytobiorca uprawiał sport niebezpieczny i w związku z tym uległ trwałemu
kalectwu,
utrata zdolności do pracy była spowodowana zaniedbaniami kredytobiorcy np.
niestosowaniem się do zaleceń lekarza,
kredytobiorca uległ wypadkowi podczas popełniania przestępstwa,
kredytobiorca jest w ciąży.
osoba, która wykupiła polisę zmarła w wyniku wykonywania niebezpiecznej pracy,
śmierć kredytobiorcy nastąpiła w momencie popełniania przez niego przestępstwa,
zgon kredytobiorcy był spowodowany niestosowaniem się np. do zaleceń lekarza,
kredytobiorca zmarł w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu,
śmierć kredytobiorcy wynikła z wykrytej i leczonej choroby, która została stwierdzona
i leczona przed podpisaniem umowy ubezpieczenia,
samobójstwo kredytobiorcy,
śmierć kredytobiorcy nastąpiła wskutek działań wojennych, epidemii, katastrofy
lotniczej itp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz wybranych OWU opublikowanych przez ubezpieczycieli].
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Rynek ubezpieczeń kredytów w Polsce
Na dzień 31 grudnia 2017 r. działalność bezpośrednią w Polsce w zakresie ubezpieczeń
kredytów prowadziło 18 ubezpieczycieli, w tym 4 w formie TUW [KNF, Biuletyn kwartalny]. Na rysunku 1 przedstawiono udział ubezpieczeń kredytów w składce działu II w latach 2014–2017.
Rysunek 1. Udział składki z tytułu ubezpieczeń kredytów w składce przypisanej brutto
działu II w latach 2014–2017 [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raportów rocznych PIU za lata 2014–2017].

Rynek ubezpieczeń kredytów w Polsce w 2017 roku wart był ponad 400 milionów zł.
Biorąc pod uwagę wielkość kwoty można wnioskować, że prowizje wypłacane za zawarcie takiego ubezpieczenia są znaczące dla pośredników. Dla ubezpieczycieli udział tego
typu narzędzi w składce rynku nie jest duży, jednak współpraca bankowo-ubezpieczeniowa jest ważnym elementem strategii marketingowych. Udział ubezpieczeń kredytów
w składce przypisanej brutto działu II w Polsce w latach 2014–2017 malał średnio z roku
na rok o 19%. Należy jednak podkreślić, że w badanych latach, średniorocznie liczba zawieranych umów z tytułu tego ubezpieczenia wzrastała o 39%, rysunek 2.
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Rysunek 2. Liczba zawartych polis z tytułu ubezpieczeń kredytów w latach
2014–2017 [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Biuletyny roczne KNF za lata 2014–2017].

Średnia wartość wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczeń kredytów w badanym okresie nadal spadała i w 2017 roku wyniosła ok. 13 tys. zł. Z tego powodu obserwowano spadek udziału składki omawianych ubezpieczeń w składce przypisanej brutto działu II.
Udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń kredytów
w ogólnej sumie zrealizowanych wypłat w dziale II w badanych latach zmniejszał się,
i w 2017 r. wynosił niewiele ponad 1,2%.

Analiza empiryczna kosztów ubezpieczeń kredytów/
pożyczek gotówkowych
Porównywanie ofert kosztów wierzytelności na rynku usług finansowych jest skomplikowane. Ustawodawca w celu ułatwienia tego zadania wprowadził obowiązek podawania przez instytucje finansowe Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, czyli RRSO.
Jednak miara ta nie jest praktyczna w przypadku dokonywania obliczeń. Jej użyteczność
może być wykorzystana tylko w przypadku porównywania kredytów o takim samym
okresie kredytowania i wartości długu. Ponadto, często nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia. Od dnia 3 stycznia 2018 r. w Polsce obowiązuje Dyrektywa MIFID II [Dyrektywa
PE i Rady 2014/65/UE], której celem jest zapewnienie ochrony klientom. Zgodnie z tym
zarządzeniem klient musi zostać poinformowany za co, jakiego rodzaju i w jakiej wysokości ponosi koszty. Wielokrotnie udzielenie pożyczki wiąże się również z dodatkowymi
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kosztami dotyczącymi otworzenia rachunku. Z tego powodu w niniejszej pracy posłużono się metodą symulacji kosztów kredytu/pożyczki gotówkowej, przeprowadzonej przy
przyjętym modelu spłaty dla wybranych banków. W badaniu przeprowadzono analizę
ofert kredytu gotówkowego 7 banków. Dla potrzeb symulacji założono, że kwota kredytu wynosi 5 tys. zł, kredyt ma być spłacony w ciągu 18 miesięcy w równych ratach kapitałowych. Do symulacji wykorzystano oferty kredytów i pożyczek gotówkowych, które
zaproponowały: mBank, Alior Bank, ING BŚ, Pekao SA, PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz Bank
Millenium. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry ofert kredytów/pożyczek
gotówkowych wraz z algorytmem wyliczania kosztu ubezpieczenia wierzytelności.
Tabela 2. Parametry ofert kredytów i pożyczek gotówkowych banków wraz
z ubezpieczeniem kredytu na dzień 31 marca 2018 r.
Bank

mBank

Nazwa produktu

Kredyt gotówkowy –
„Kredyt bez prowizji”

Parametry oferty
•
•
•

prowizja: 0%,
oprocentowanie nominalne: 9,99%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,218% pomnożone przez
saldo kredytu gotówkowego w dniu zawarcia umowy
(wartość ubezpieczenia jest doliczana do miesięcznej
raty).

Alior Bank

ING Bank Śląski

•
•
•

prowizja: 6,63%,
oprocentowanie nominalne: 6,36%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,05% pomnożone przez
saldo pożyczki z dnia zawarcia umowy i pomnożone
przez długość okresu, na jaki zawarto umowę pożyczki
(wartość ubezpieczenia jest doliczana do miesięcznej
raty).

•

prowizja: 399,50 zł (wartość uzyskana z kalkulatora
kredytowego, który jest zamieszczony na stronie
internetowej banku; w tabeli opłat i prowizji podano
informację, że prowizja może być w przedziale 0–10%),
oprocentowanie nominalne: 8,49%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,28% pomnożone przez
kapitał początkowy (wartość ubezpieczenia jest doliczana

„Pożyczka dla Duetów”

Pożyczka gotówkowa

•
•

•

Pekao

348

Pożyczka ekspresowa
PEX

•
•
•

do miesięcznej raty),
przyjęto założenie, że kredytobiorca nie jest klientem
banku.
prowizja: 9,99%,
oprocentowanie nominalne: 9,99%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,12% pomnożone przez
kwotę wypłaconej pożyczki plus opłaty i prowizje
pomnożone przez liczbę rat (jednorazowa zapłata).
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Bank

PKO BP

Nazwa produktu

Mini Ratka na dowolny
cel

Parametry oferty
•
•
•
•

•
•
•
BGŻ BNP
Paribas

Bank Millenium

Kredyt gotówkowy

Pożyczka gotówkowa

•

•
•
•

prowizja: 5,00%,
opłata przygotowawcza: 400 zł,
oprocentowanie nominalne: 8,99%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,237% pomnożone przez
kwotę całkowitą pożyczki gotówkowej wraz innymi
kosztami np. prowizja pomnożona przez liczbę rat
(jednorazowa zapłata),
przyjęto założenie, że kredytobiorca nie jest klientem
banku.
oprocentowanie nominalne: 7,99%,
prowizja: 614,92 zł (wartość uzyskana z kalkulatora
kredytowego dostępnego na stronie internetowej
banku),
koszt ubezpieczenia kredytu: 167,40 zł (wartość uzyskana
z kalkulatora kredytowego dostępnego na stronie
internetowej banku; wartość ubezpieczenia jest doliczana
do miesięcznej raty).
oprocentowanie nominalne: 7,99%,
prowizja: od 9,99% do 11,99%,
koszt ubezpieczenia kredytu: 0,3% pomnożone przez
kwotę zaciągniętej pożyczki (wartość ubezpieczenia jest
doliczana do miesięcznej raty).

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji o ofertach kredytów i pożyczek gotówkowych na stronach internetowych banków.

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że nominalna roczna stopa procentowa kredytu/pożyczki w analizowanych ofertach banków znajduje się w przedziale
od 6% do 10%, przy czym najniższa jest w Alior Bank (6,63%), najwyższa w Pekao S.A.
i mBanku (9,99%).
Biorąc pod uwagę wysokość prowizji najkorzystniejszą ofertę przedstawił mBank, w której klient był zwolniony z opłaty na zasadach promocyjnych, a najmniej korzystną charakteryzowała się oferta Banku Millenium, gdzie jej maksymalna wysokość oscylowała nawet
ok. 12%. W pozostałych bankach jej skala była znacznie niższa i wynosiła od ok. 6% do 10%.
Analizując koszty ubezpieczenia kredytu poddano ocenie wszystkie elementy wpływające na wysokość wierzytelności.
Biorąc pod uwagę jedynie stawkę procentową ubezpieczenia kredytu (mnożnik
stosowany przy obliczaniu kosztów ubezpieczenia kredytu), najniższy koszt zawierała
oferta Alior Banku, gdzie od kwoty zaciągniętego zobowiązania nalicza się 0,05%, zaś
najwyższy Banku Millenium i ING Banku Śląskiego – ok. 0,3%. W tabeli 3 przedstawiono
wyniki symulacji kosztów kredytu/pożyczki.
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Tabela 3. Wyniki symulacji kosztu kredytu/pożyczki wg banków
Suma rat
kapitałowo-odsetkowych
(zł)

Prowizja
i opłaty (zł)

Koszt
ubezpieczenia
kredytu/
pożyczki (zł)

Koszt kredytu/
pożyczki bez
ubezpieczenia
kredytu (zł)

Koszt kredytu/
pożyczki wraz
z ubezpieczeniem
kredytu (zł)

mBank

5395,44

0,00

196,20

5395,44

5591,64

Alior Bank

5251,75

331,50

810,00

5583,25

6393,25

ING Bank
Śląski

5336,06

399,50

252,00

5735,56

5987,56

Pekao S.A.

5395,44

499,50

118,79

5894,94

6013,73

Bank

PKO BP

5355,85

650,00

241,03

6005,85

6246,88

BGŻ BNP
Paribas

5316,27

614,92

167,40

5931,19

6098,59

Bank
Millenium

5316,27

599,50

270,00

5915,77

6185,77

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników symulacji zamieszczonych w tabeli 3 pozwala stwierdzić, że największy łączny koszt kredytu/pożyczki poniosą klienci Alior Banku (6393,25 zł), najniższy mBanku (5591,64 zł). Na rysunku 3 zamieszczono koszty kredytu/pożyczki uzyskane
w wyniku przeprowadzonej symulacji.
Rysunek 3. Koszty kredytu/pożyczki wg rodzajów kosztów [zł]

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane na rysunku 3 można wnioskować, że najwięcej za ubezpieczenie kredytu płacili kredytobiorcy Alior Banku (810 zł), najmniej klienci Pekao S.A. (167 zł). Średni
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koszt ubezpieczenia wynosił ok. 293 zł, oferty były bardzo zróżnicowane pod względem
kosztów ubezpieczenia (współczynnik zróżnicowania 79%).
Na rysunku 4 przedstawiono udział kosztów ubezpieczenia w cenie kredytu.
Rysunek 4. Udział kosztów ubezpieczenia kredytu w kosztach kredytu [%]

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki symulacji pozwalają wskazać determinanty, które decydują o ostatecznym koszcie ubezpieczenia kredytu. Są to:
1. Kwota kredytu lub pożyczki;
2. Okres kredytowania mierzony liczbą rat;
3. Prowizje i opłaty;
4. Mnożnik procentowy (stawka procentowa) stosowany przez bank przy naliczaniu kosztu ubezpieczenia;
5. Metoda naliczania kosztu ubezpieczenia kredytu stosowana przez bank.
W przeprowadzonej symulacji dwa pierwsze czynniki wpływające na koszt ubezpieczenia kredytu/pożyczki były jednakowe, zatem wielkość kosztów zależała od
pozostały czynników. Najwyższy koszt ubezpieczenia kredytu odnotowano w przypadku Alior Banku, który ma jeden z najniższych mnożników procentowych oraz
konkurencyjne koszty prowizji i opłat. Pozwala to stwierdzić, że algorytm naliczania kosztu ubezpieczenia kredytu/pożyczki jest głównym czynnikiem decydującym
o jego wartości, co pozwala pozytywnie zweryfikować postawioną w pracy hipotezę
badawczą.
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Podsumowanie
Badania empiryczne, pokazały, że koszt ubezpieczenia zobowiązania stanowi od 2% do
13% kosztu kredytu, a algorytm jego naliczania jest skomplikowany dla „przeciętnego”
konsumenta.
Na wysokość ubezpieczenia kredytu/pożyczki wpływają: kwota długu, wszelkie
opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania, jak prowizje czy opłaty przygotowawcze, okres kredytowania oraz przede wszystkim przyjęta przez bank metoda naliczania
kosztów. Najniższa stawka procentowa naliczania ubezpieczenia kredytu nie gwarantuje jego najniższej odpłatności. Wszystko to sprawia, że konsument może podejmować
niekorzystne finansowo decyzje.
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Intuition or Rational Investing? The Stock Investors’
Behaviour and the Nominal Effect on the Example
of Polish Capital Market
Abstract: The article presents the results of own survey research conducted in November
2016 among 564 individual investors in Poland. The aim of the conducted research is the
evaluation of the impact of selected personal characteristics and investing experience of the
stock investors on the directions and a given way of investing. In the scope of this article, the
determinants of stock investors’ decisions were analysed in the context of stock price perception as a significant factor conditioning the investment decisions. According to the study, there is a group of investors who make decisions relying entirely on their intuition. The investor’s
personal characteristics, including their level of knowledge and experience, have the impact
on the investment decisions of buying stocks at a specific nominal unit price.
Key words: stock investors, stock investors’ behaviour, nominal effect, Polish capital market

Introduction
Investing on a capital market is a difficult and complex process. It requires from the investor some intellectual effort, knowledge, experience and awareness of specified risk
conditions. The effectiveness of decision-making activities depends on the accuracy of
decision-making processes.
Presuming the rationality of decision-making processes, it is assumed that the investor who undertakes the specified investment, first of all, he analyses all available possibilities, then prioritises them and chooses the best option. This procedure leads to
investor’s maximum marginal utility. However, the limitations of time, information and
knowledge lead to resignations of the investors from the rational decision-making process and persuade the investors to use faster and simpler procedures resulting in using
simplified heuristics, and therefore reasoning on the basis of unconscious evaluations.
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One of the field of occurring heuristics on the capital market is the way of perceiving
the investment attractiveness of stocks in the light of their prices. The price is one of
the commonly known factors conditioning the decision of purchasing on the consumer goods market. However, as the research shows, this phenomenon appears also on
the capital market. The investors are under money illusion and perceive the investment
attractiveness of stocks in the context of the numbers which constitute the price. Although it was frequently showed that the rates of return may be different depending on
the stock price, the research results are not clear and indicate both the lack of investors’
reactions to the attractive, cheap stocks (e.g. in case of splits) and also it shows the opposite phenomena – where the expensive stocks generated higher rates of return than
stocks of low nominal price. Despite numerous studies concerning anomalies occurring
on the capital market, quality research in this field is minor, meanwhile they provide
a wide range of information indicating the determinants of discussed heuristics.
The aim of this article is the evaluation of the impact of selected personal characteristics and investing experience of the stock investors on the directions and a way of
investing with particular reference to the perception of stock attractiveness in the light
of their price. According to the author, the investors with less experience and the minor
investors are more susceptible to behavioural distortions and to a greater extent they
base their decisions on subjective feelings and intuition. Thus, it is expected that they
will show more tendency to buy stocks of low nominal price and at the same time believe in the illusion that the stocks will bring above-average profits. There is, however, the
lower limit of the price, below which the investors regard stocks as too cheap to be an
attractive investing target.
The research field related to the occurrence of low price anomaly is relatively ignored
in the literature of emerging markets, particularly on Polish capital market. So far, there
was no qualitative research in this field either.
In this paper the results of survey research are presented, conducted on the sample
of 564 individual investors in Poland in IV quarter of 2016.
The main research hypothesis is as follows: Investors perceive the investment attractiveness of stocks in the light of their price.
The following auxiliary hypotheses were formulated:
·· Hypothesis 1: Investors with less experience and less capital involvement base their
investment decisions on intuition stronger.
·· Hypothesis 2: Stock investors with less experience are influenced by the nominal effect and show greater tendency to buy stocks of low nominal price.
Conclusions from the research indicate that investor’s personal characteristics and
his knowledge and experience have significant impact on his investment directions and
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they are the significant factor differentiating the investor’s tendency to buy cheap or
expensive stocks.

The importance of intuition in the investment
decision-making process
The capital market is the place where stock exchange transactions are made and where money can be made. Therefore, in the case of some investors and thanks to conducted investments, it may be observed how they build their self-esteem, which in turn is the foundation
of occurrences such as overconfidence, excessive optimism, mental accounting or others.
In the case of Polish capital market, there is a small number of investors maintaining
strict control and rationality in decision making – we rather deal here with investors who
are relatively prone to risk and willing to implement investments that will generate high
returns in a short time period. The issue of stock exchange investors is the fear of spending money and their loss because people with such characteristics usually do not undertake investing in the stock market in fear of losing money [Majewski 2012, pp. 62–64].
In a situation where money is engaged, emotions arise and intensify all prejudices, fears and specific directions of thinking what hinders the preservation of objectivity. A number of internal and external factors disturb the mental balance and intensify the biases. The
investor is constantly influenced by strong stimuli coming from the market, with a particularly strong scope of influence, such as rumours, business news and rapid price changes.
Under the influence of these factors, investors’ emotions may be intensified and usually
oscillate around two extremes – fear and greed. When a mental balance is lost, the investor
begins to act on impulse just like the majority of market participants [Pring 2001, p. 34].
According to Rudny [2016, pp. 163–174], the irrationality of human behaviour is influenced primarily by myopia, failure to see long-term benefits, the desire to achieve quick profits and the lack of a strong will that would allow to act in accordance with the principles of
economics and finance. As a result of such behaviours, some cognitive biases arise, like e.g.
overconfidence, excessive optimism, attachment to irrelevant details and conservatism.
The decision-makers’ ability to simplify the heuristics and thus make decisions based on unconscious assessments without deep deliberation may lead to make wrong
business decisions [Rokita 2015, pp. 11–18].
There are many studies proving that usability of models based on the rationality of decisions is limited [Zaleśkiewicz 2015; Falkowski, Tyszka 2006]. According to Goetzmann and
Massa [2003] psychological biases affects the firms’ rate of returns. Hon-Snir, Kudryavtsev
and Cohen [2012] indicate that the degree of behavioural biases is varied and depends on
investors’ personal characteristics. According to these authors investors less affected by
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behavioural biases are more experienced. However, professional portfolio managers do
not behave more rationally from non-professional investors. In addition, non-professional
but experienced investors behave more rationally than professional investors. The authors
also found that major “rationalizing” effect of experience is accumulated in the first years
of investors’ stock market activity. To conclude, investors’ experience matters, but the status of being a professional does not. Odean [1998] indicated that individual investors are
more irrational thus they are more willing to sell winners and hold losers than institutional
ones while Dhar and Zhu [2002], on the example of disposition effect, found that it is mainly pronounced by low-income and non-professional investors.

Perceiving stocks attractiveness in the light of their price
Stock prices are determined by the demand and supply of stocks of a given company.
However, they are also conditioned by both rational premises and unreasonable investor
behaviour [Wnuczak, Mielcarz 2009]. There is a number of studies describing how prices
and particularly – numbers that illustrate prices on capital market affect investors’ decisions (i.a. Goodhart and Currio [1990], Harris [1991], Grossman et al. [1997], Christie and
Schultz [1994], Godek [1996], Kandel and Marx [1997], Kandel, Sarig and Wohl [1999],
Fernando, Krishnamurthy and Spindt [2004]).
Low price anomaly describes a situation when low price stocks grow faster than high-priced stocks. Thus, low-priced stocks generate higher rates of return in comparison to high-priced stocks which stays in contrast to the theory of market efficiency. The first study that
widely explored this phenomenon was L. Fritzemeier [1936]. Fritzemeier found that stocks
below $10 grow faster than stocks over $100. Next, similar phenomenon was observed by
e.g. Goodman and Pevy [1986] and Branch and Chang [1990], Bhardwaj and Brooks [1992].
According to Hwang and Lu [2008], low-priced stocks can generate above-average
rates of return and this phenomenon is explained by nominal price illusion. Investors are
affected by illusion that high-priced stock are too expensive to grow further and expect
that stock prices at low nominal price will increase further.
Waelkens and Ward [1997], while exploring the case of Johannesburg Capital Market,
found that the low price anomaly is diverted and only the most expensive shares generate excessive returns.
Studies conducted on Polish Stock Exchange are ambiguous. Zaremba and Żmudziński
[2014] proved that low price anomaly on WSE is diverted. It was observed that high-priced
stocks generate higher profits than low-priced stocks. However, studies conducted by Biegańska et al. [2016] on the example of M&A transactions indicated that in case of low-priced
stocks the probability to achieve profits is higher than in the case of high-priced stocks.
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Research methodology
This article was prepared on the basis of conducted survey research. The scope of the
research had a nationwide character and it was conducted on the sample of 564 respondents (0,02% of the general population). The choice of the sample was deliberate. Only
people who are active players in stock market participated in the study. The research was
conducted in IV quarter of 2016 with the participation of trained interviewers in this field.
The interviewers were present during the research.
The research sample is representative with regards to individual investors structure
in Poland, defined on the basis of previous analyses and implemented i.e. by Individual
Investors Association [Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych].
In order to specify the impact of respondent’ individual characteristics on his investing behaviour, logit model was used. These models are used to describe qualitative variables in the context of probability of phenomenon occurring and formulated in a binary variable.
The main research hypothesis is as follows: Investors perceive the investment attractiveness of stocks in the light of their price.
The following auxiliary hypotheses were formulated:
·· Hypothesis 1: Investors with less experience and less capital involvement base their
investment decisions on intuition stronger.
·· Hypothesis 2: Stock investors with less experience are influenced by the nominal effect and show greater tendency to buy stocks of low nominal price.
The author proposed two models that verify formulated hypotheses. In the first model the dependent variable describes the probability of the decision made by intuition
and has a binary character: 1 – intuitional behaviour (when investor indicates that intuition has a role in decision processes), 0 – rational behaviour (when investor indicates
that he/she relays only on knowledge). In the second one the dependent variable describes a probability of purchasing high-priced stocks and has a binary character: 1 – stocks
above 100 PLN, 0 – stocks below 1 PLN.
Following explanatory variables were taken into consideration:
·· financial knowledge – a variable describing in a subjective way the level of knowledge of the investor of how the stock market works (values: from 1 (above-average
knowledge) to 3 (basic knowledge));
·· % of income spent on investing – a variable describing % of investor’s income in
general that he spends on investing on the capital market (values: 1 – up to 5%, 2 –
from 5% to 15%, 3 – from 15.01% to 25%, 4 – from 25.01% to 35%, 5 – from 35.01% to
50%, 6 – above 50%);
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·· investment period – a period of investor’s activity on the capital market, measured
cumulatively in years (values: 1 – up to 2 years, 2 – from 3 to 5 years, 3 – from 6 to 10
years, 4 – from 11 to 15 years, 5 – above 16 years);
·· the most frequently chosen instruments – the kind of trading assets (values: 1 – stocks up to 1 PLN, 2 – stocks from 1 to 10 PLN, 3 – stocks from 10 to 100 PLN, 4 – stocks
above 100 PLN);
·· the group of stock price at above-average rate of return – the indication of the group
of stock price according to subjective evaluation of investment attractiveness (values:
1 – group A, stocks from 0.30 PLN to 2.5 PLN, 2 – group B, stocks from 25.0 PLN to 50
PLN, 3 – group C, stocks from 350 PLN to 500);
·· a profit position – a variable referring to the period in which the investor withdraws
from the profit position (values: 1 – in 1-2 day period, 2 – in a week, 3 – in a month, 4 – in
a quarter, 5 – later than a quarter);
·· price and volatility – a variable referring to the statement whether nominal value of
stock price has an influence on price fluctuation in the future (values: 1 – yes, 2 – no);
·· price and rates of return – a variable referring to the statement whether nominal
value of stock price has an influence on the achieved rate of return of this stock in the
future (values: 1 – yes, 2 – no);
·· the risk of a loss/ a chance for a profit – a reference to the statement whether playing
in the stock market is, from the point of view of an investor, a risk of a loss or a chance
for a profit (values: 1 – a risk of loss, 2 – a chance for a profit);
·· optimism – the level of optimism defined on the basis of LOT – R (values from 1 to 10,
where 1 describes the lowest level of positive orientation and 10 describes the highest
level of positive orientation) [Jurczyński 2009];
·· education – the level of investor’s education (values: 1 – primary education, 2 – vocational education, 3 – secondary education, 4 – higher education in economics, finance,
financial markets, management, 5 – higher education in other specializations).

The role of intuition in investment decision-making
processes – the results from own research
Intuition seems to be inseparable element of investing process. However, as the study
shows, there is a group of investors who base their decisions only on the theoretical and
practical knowledge (table 1).
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Table 1. Using intuition in investment decision-making processes
Frequency

Percentage in general

72

12.8%

201

35.8%

220

39.1%

I make a decision only intuitively, I do not rely on theoretical
knowledge
I make most decisions intuitively, but I verify them by my
knowledge
Decisions based on practical and theoretical knowledge, and
intuition
Decisions based only on theoretical and practical knowledge

69

12.3%

Altogether

562

100.0%

Source: Own elaboration.

One in ten investors (12,3% of surveyed) points out that his decisions are not intuitive. It is obviously a subjective opinion, however, it shows that there is a group of investors who are aware of the fact that their emotions and feelings have an impact on
the decision-making processes and this impact they consciously diminish. On the other
hand, there is a large part of investors who rely on their own intuition and treat it as
a significant element in the investment decision-making process.
A relationship between intuition and investment directions on the basis of logit
model is presented in the table below. The dependent variable describes a probability
of the decision made by intuition and has a binary character: 1 – intuitional behaviour
(when investor indicates that intuition has a role in decision processes), 0 – rational behaviour (when investor indicates that he/she relays only on knowledge).
Table 2. Intuition and investment directions
const

Coefficient

Standard error

Z

Value p

-1.8429

0.854081

-2.1578

0.03095

**

Financial knowledge

0.822193

0.224588

3.6609

0.00025

***

% of income spent on investing

-0.427262

0.140559

-3.0397

0.00237

***

-0.316488

0.117731

-2.6882

0.00718

***

0.416948

0.163524

2.5498

0.01078

**

-0.222765

0.125138

-1.7801

0.07505

*

price and volatility

-1.17179

0.304038

-3.8541

0.00012

***

price and rates of return

0.962216

0.292514

3.2895

0.00100

***

the most frequently chosen
instruments
the group of stock price at
above-average r
profit position

Number of cases of “correct prediction” = 484 (85,8%)
Source: Own elaboration.
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As the model shows, the higher probability of making a decision only on the basis of
intuition demonstrates people who spend a small amount of their income designated
on investing on the capital market. Investors relying only on their intuition show also
greater tendency to invest in cheap stocks, seeking for a better chance to achieve above-average rates of return in comparison to previous ones. This is a group of investors who
calculate that stock price has no impact on the risk, understood as the volatility of stock
price in the future, however, determines the future the rates of return. In this perspective, it may be assumed that there is no phenomenon of perceiving cheap stocks as those
of higher investment risk, what is in contradiction to the quantitative studies conducted
so far in the literature.
As expected, the research results indicate that in the case of investors relying on intuition, there is a greater probability of quick withdrawal from the profit position, which
would show that they are under influence of disposal effect – thus, the susceptibility of
behavioural distortions is higher than in the case of investors who base their decisions on
the knowledge and experience. It may be assumed that perceiving stock attractiveness in
the light of their price is somewhat the effect of susceptibility of simplified heuristics.
The model in 85.8% of cases presents the analysed phenomenon appropriately. The
first auxiliary hypothesis which indicates that the investors with less experience and less
capital involvement to a greater extent base their investment decisions on intuition, may
be verified positively.
The table below shows the structure of stocks which are the investment targets regarding their market price.
Table 3. Price groups of stocks which are the most frequently the investment target
Frequency

Percentage

stocks up to PLN 1

42

9.2%

stocks from PLN 1 to 10

123

26.9%

stocks from PLN 10 to 100

210

46.0%

stocks above PLN 100

82

17.9%

altogether

457

100.0%

Source: Own elaboration.

Taking into account the presented stock price ranges, the investors buy stocks from
the range of PLN 10 to 100 the most often. Stocks below PLN 1 (9.2% of respondents
altogether) are the rarest. Stocks above PLN 100 are bought by 17.9% respondents.
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Referring to the phenomenon of price anomaly, further part of the analyses was concentrated on the stocks from extreme price ranges, that is stocks up to PLN 1 and above
PLN 100. The dependent variable describes a probability of purchase high – priced stocks and has a binary character: 1 – stocks above 100 PLN, 0 – stocks below 1 PLN.
Table 4. Intuition and investment directions – stocks up to PLN 1 and above PLN 100
z

Value p

-7.86412
0.764073
0.992772

Standard
error
2.64793
0.380726
0.350431

-2.9699
2.0069
2.8330

0.00298
0.04476
0.00461

***
**
***

3.4917

0.713768

4.8919

<0.00001

***

-2.2174
-1.28147
0.821966

1.00246
0.724797
0.441389

-2.2120
-1.7680
1.8622

0.02697
0.07706
0.06257

**
*
*

Coefficient
const
investment capital (% of income)
investment period (years)
stock price group with above-average
rate of return
risk of loss/chance of profit
optimism
education

Number of cases of “correct prediction” = 117 (94.4%)
Source: Own elaboration.

According to the model, there is a greater probability of buying stocks up to PLN 1 by
investors who spend a small percentage of their incomes on capital investments and are
more willing to buy penny stocks. In line with the increase of the capital investment, the
willingness to buy such stocks decreases. On the one hand, it confirms the conclusions
from the literature of this field that the low stock price increases their availability and
liquidity. On the other hand, prestige effect may be observed here, where the investors
are willing to buy more expensive stocks. The investors who are active in the market for
the shortest term are willing to buy cheap stocks the most. In line with the increase of
investment time, which may be the same as the increase of experience, the willingness
to buy penny stocks decreases. The beginner investors may be under the illusion that by
buying cheap stocks they may lose less.
In the case of investors who perceive playing in the stock market as a chance for
a profit, there is a greater willingness to buy stocks of low nominal price. Assuming that
penny stocks are of greater risk, investor’s optimism apparently seems to reduce it. It
confirms also the conclusions based on the life orientation test LOT-R. Also in this case,
the investors, whose results point to their optimistic temperaments, show a greater tendency to buy penny stocks.
The model also shows the positive relation between the level of investor’s education and the investment direction. People with higher education are more willing to buy
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stocks of high nominal unit price. It may be related with the conclusions from previous
question about stock market experience expressed by time spending in the market. It
means that investors with greater knowledge are more aware of other risks connected
to penny stocks. At the same time, they feel confident enough that they are willing to
invest a major part of their income on the capital market, which is the key issue while
investing in expensive stocks.
Another element which conditions buying stocks of high nominal price is the confidence about the possibility of achieving above-average-rate of return of these instruments. Thus, such phenomenon exists in the case of investors who notice positive
relation between stock price and the probability of achieving above-average profits.
However, it is worth mentioning that the price is not the factor which determines rates
of return, that is why the hypothesis on perceiving profitability of stocks in light of their
price may be verified positively.
The presented model proves the analysed phenomenon in 94.4%. The second auxiliary hypothesis: stock investors with less experience are influenced by the nominal effect
and show greater tendency to buy stocks of low nominal price – may be verified positively.

Conclusions
Considering the assumptions of the theory of market effectiveness that the price has no
impact on the rates of return, the investors influenced by the nominal effect, intuitively
are more willing to buy instruments of relatively low price. It results in managers’ decisions
and pursuing to maintain stock prices of the company in the optimal price range (e.g. stock
split) so as to ensure effective capital allocation and stock liquidity of a given company.
The conclusions from the conducted research show that there is a group of investors
who make decisions relying only on their intuition and also there is a significant percentage of those who combine intuition with their knowledge. Thus, intuition has a significant role in investment processes and as a result makes it less rational.
Stock price has an influence on the stock investors’ investment decisions. There are
grounds to assume that the stock investor’s personal characteristics, including also his
level of knowledge and experience, have impact on his investment decisions to buy stocks of a specified nominal unit price. To a great extent it is due to the higher tendency of
behavioural distortions and willingness to simplify reality.
Stocks of low nominal price are the main investment targets of those investors who
spend only a small amount of their incomes on the stock investments and they have little experience in playing in the stock market. There is also a greater probability of buying
stocks of low price among investors who are optimistic and perceive playing in the stock
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market as a potential chance for a profit. Stocks of low price are the primary investment
objective of the investors who make decisions only intuitively.
The added value of this article is providing qualitative conclusions in the field of analyses of determinants of investment decisions on the capital market. It is the supplement
in relation to previous conclusions from conducted quantitative research.
The author is aware of the research limitations. The form of survey analyses behavioural effects among the stock investors in unsatisfactory way. In the long term, it is worth
analysing this research direction more thoroughly by using other psychological research
methods and focus on the investors who are active on the capital market.
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Sytuacja i tendencje w III filarze emerytalnym w Polsce
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Abstract: The pension system is a very important part of the public finance system of the state.
From the legal regulations applied, the opportunities for citizens to self-investments in future
benefits are dependent. It is obvious that without additional individual investments, the level
of pension paid by Social Insurance Institution will be very low in relation to the recent salaries.
The paper reviews the situation in the voluntary commercial pension pillar in Poland. It covers the period 2012–2017, the years since retirees have been able to choose between all currently operating products under this pillar (Company Pension Plan, Individual Pension Account,
Individual Pension Security Account). The structure and dynamics of pillar’s assets has been estimated, along with an analysis of the significance of the individual products that operate there.
The problem seems timely and relevant, especially on the eve of the planned liquidation of the second pension pillar (Open Pension Funds are to be converted into investment
funds), which means that the current third pillar will become the only legally regulated
voluntary option for additional investments for future pensions.
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Wstęp
W 1999 roku wprowadzona została w Polsce reforma systemu emerytalnego, oparta na
trzech niezależnych filarach emerytalnych. Środki w nich zgromadzone miały stanowić

Paweł Trippner, Justyna Trippner-Hrabi

źródło finansowania wypłacanych świadczeń emerytalnych. Koncepcja zakładała funkcjonowanie filarów obowiązkowych (pierwszy ZUS i drugi OFE) oraz jednego filaru dobrowolnego. Do końca 2003 roku komercyjny filar dobrowolny nie posiadał żadnych
ustawowych regulacji.
Rok 2004 przyniósł wprowadzenie regulacji prawnych w omawianym aspekcie.
Wprowadzono grupowe (PPE) oraz indywidualne (IKE) w ramach dodatkowego ubezpieczania się przyszłych emerytów. W 2011 roku nastąpiła pierwsza zmiana w funkcjonowaniu II filaru emerytalnego, polegająca na zmniejszeniu składki do OFE. W roku 2014
umorzone zostało 51% aktywów na rachunkach członków OFE. Ubezpieczeni stanęli
przed koniecznością wyboru w zakresie kontynuowania oszczędzania w OFE (taką decyzję podjęło około 3 mln przyszłych emerytów).
Zgodnie z zapowiedziami rządu rok 2019 będzie oznaczał koniec funkcjonowania
OFE. Zostaną przekształcone w instytucje III filaru o nazwie, IKZE, co oznaczać będzie
koniec istnienia obowiązkowego filaru komercyjnego w Polsce.
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są dostępne dla zainteresowanych od 1 stycznia 2012 roku jako produkty w obrębie filaru dobrowolnego. Zachętą
do uczestnictwa w nich jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, wpłat
dokonanych w ramach ustalonego limitu.
Celem opracowania jest prezentacja ewolucji systemu emerytalnego w Polsce oraz
przeprowadzenie analizy struktury oraz dynamiki III filaru emerytalnego, który w obecnej
sytuacji stanowi jedyną zinstytucjonalizowaną możliwość dodatkowych inwestycji na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych. Analizę przeprowadzono w przedziale lat 2012–
2017. Obejmuje ona zarówno rozwiązania grupowe (Pracownicze Programy Emerytalne),
jak i indywidualne (Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Potencjał III filaru został również porównany z aktywami OFE, które
w analizowanym okresie stanowiły podstawę komercyjnych filarów emerytalnych.
Do realizacji powyższego celu sformułowana została hipoteza badawcza, zgodnie
z którą w wyniku ustawowych zmian w systemie emerytalnym, rola filaru dobrowolnego
będzie się zwiększała, zaś fundusze inwestycyjne staną się produktem o bardzo istotnym znaczeniu w ramach których IKZE zdobędą największe znaczenie.

Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce
System repartycyjny, który obowiązywał w większości krajów, w tym również w Polsce,
był tak długo efektywny, jak długo relacja liczby osób pracujących zawodowo i płacących składki na ubezpieczenie społeczne do liczby osób pobierających świadczenia finansowane z tych składek, kształtowała się na wysokim poziomie. Jedynym problemem
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systemu umowy pokoleniowej było coroczne zrównoważenie sumy wydatków oraz
wpływów. Do połowy XX wieku system ten funkcjonował prawidłowo ze względu na
wspomnianą powyżej korzystną relację pomiędzy tymi dwoma czynnikami [Hadyniak,
Monkiewicz 1999, s. 13].
1 stycznia 1999 roku zaczął obowiązywać w Polsce zreformowany system emerytalny
zwany reformą strukturalną. Obok monopolisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzono komercyjne filary emerytalne, które miały stanowić dodatkowe źródło wypłaty
przyszłych świadczeń emerytalnych [Ustawa z 28.08.1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934].
Tabela 1. Formuła systemów emerytalnych w wybranych krajach świata
KRAJ
Anglia
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Polska
Portugalia
Szwecja
Węgry

Filary i ich obowiązkowość
II Filar

I Filar
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy
TAK –
obowiązkowy

III Filar

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy*

TAK – dobrowolny

NIE

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny
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KRAJ
Włochy
Chile
Meksyk
USA

Filary i ich obowiązkowość
II Filar

I Filar
TAK –
obowiązkowy
NIE
NIE
TAK –
obowiązkowy

III Filar

NIE

TAK – dobrowolny

TAK – obowiązkowy
TAK – obowiązkowy

TAK – dobrowolny
TAK – obowiązkowy

NIE

TAK – dobrowolny

*Od 1.01.2019 planowana jest likwidacja II filaru.
Źródło: [Szumlicz, Żukowski 2004, ss. 30–80; www.gazetaprawna.pl].

Punktem wyjścia reformy systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce było podzielenie
społeczeństwa na trzy grupy, zaś kryterium podziału był wiek [Olszewski 1999, s. 24]:
·· osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie zostały objęte reformą. Ich świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli pozostali oni w systemie
repartycyjnym;
·· osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku same zadecydowały, czy pozostać w starym systemie, czy przystąpić do zreformowanego systemu
emerytalnego. Decyzja o przystąpieniu do nowego systemu jest nieodwołalna;
·· osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku obligatoryjnie muszą stać się członkami
zreformowanego systemu.
Fundamentalną decyzją leżącą u podstaw reformy było założenie wypłacania przyszłego świadczenia emerytalnego z trzech niezależnych źródeł. W tabeli 1 zaprezentowane zostały aktualnie obowiązujące rozwiązania w Polsce na tle wybranych krajów świata.
Architektura reformy została oparta na trzech filarach emerytalnych [Sas-Kulczycka
1999, ss. 35–36]:
I Filar – jest to zreformowany ZUS. Ma on charakter repartycyjny. Każdy ubezpieczony
posiada własne konto emerytalne, na którym gromadzone są środki finansowe wpływające do zakładu w formie składek. Na indywidualnym koncie ubezpieczonego został zapisany kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku, mający charakter praw nabytych.
II Filar – jest to obowiązkowy system emerytalny o charakterze kapitałowym. Podstawą jego funkcjonowania było powołanie do działalności Powszechnych Towarzystw
Emerytalnych – PTE, które rozpoczęły zarządzanie Otwartymi Funduszami Emerytalnymi – OFE. Środki do funduszy pochodzą z części składki emerytalnej płaconej do ZUS,
który dokonuje ich transferu do OFE.
III Filar – jest to dobrowolne ubezpieczenie o charakterze kapitałowym, finansowane
indywidualnie przez osoby uważające, że uzyskiwane przez nich świadczenia z filarów
obowiązkowych będą zbyt niskie w stosunku do ich oczekiwań. Filar ten może mieć
dwie postacie [Dybał 2008, s. 46]:
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Grupowa umowa zawarta przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym
lub funduszem inwestycyjnym ma postać Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Środki na ten filar pochodzą z części wynagrodzenia netto pracownika, które jest
przez niego przeznaczone na cel emerytalny [Ustawa z 20.04.2004 r. Dz. U. z 2004 r.
Nr 116, poz. 1207 ze zm.].
Indywidualna umowa przyszłego emeryta z instytucją zajmującą się inwestowaniem powierzonych jej środków finansowych, polega na określeniu typu funduszy, które mają pomnażać jego składki. Wiąże się to z różnym poziomem ich ryzyka, co wpływa
na bezpieczeństwo inwestycji. We wrześniu 2004 roku w ramach III filaru ubezpieczeniowego wprowadzono produkt o nazwie Indywidualne Konta Emerytalne [Ustawa
z 20.04.2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 ze zm.]. Od 2012 roku funkcjonują Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Inwestorzy mają do wyboru 5 rodzajów
instytucji, którym mogą powierzyć środki na przyszłe emerytury. Są nimi:
·· towarzystwa ubezpieczeniowe;
·· banki;
·· biura maklerskie;
·· dobrowolne fundusze emerytalne;
·· towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Ten ostatni typ inwestora jako jedyny w pełni posiada cechy charakterystyczne klasycznego pośrednika finansowego [Dawidowicz 2008, s. 10].
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonują w podobny sposób
jak IKE, a główną różnicą jest forma zachęty do oszczędzania w dobrowolnym filarze
[Ustawa z 25.03.2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398]:
·· w przypadku IKE jest to zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych, który nie
zostanie zapłacony w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego;
·· w przypadku IKZE jest to odpis zainwestowanej kwoty (do obowiązującego limitu)
od podstawy opodatkowania w rozliczeniu podatku dochodowego PIT–37.
Do końca kwietnia 2011 roku, na rachunek każdego klienta otwartego funduszu
emerytalnego przekazywane było 7,3% wynagrodzenia brutto. W wyniku decyzji rządu, podyktowanej koniecznością zmniejszenia długu publicznego od 1 maja 2011 r.,
2,3% płacy brutto była transferowana do OFE, reszta zaś była zapisywana na kontach
ubezpieczonych w ZUS [Ustawa z dnia 25.03.2011 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 398].
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Tabela 2. Charakterystyka zasilania kapitałowych filarów emerytalnych w Polsce –
stan do 31.12.2017
X

Przynależność

Metody zwiększania poziomu
aktywów

Początek uczestnictwa

Wysokość składki

Regularność wpłat

Instytucje działające w ramach
filara

FILAR
II
III
Obowiązkowa dla osób
urodzonych po 31 grudnia 1968
Dobrowolna. Każdy obywatel
roku. Osoby urodzone przed
ma prawo przystąpić do III filaru.
1 stycznia 1949 roku nie mają
prawa udziału w tym filarze.
Pozyskiwanie nowych
członków, przejmowanie
Pozyskiwanie nowych członków,
członków od konkurencji,
wpłaty dotychczasowych
wpłaty dotychczasowych
członków, skuteczność polityki
inwestycyjnej.
członków, skuteczność polityki
inwestycyjnej.
W momencie podjęcia pracy
Dowolny. Potencjalny klient
zawodowej i rozpoczęcia
sam decyduje, kiedy rozpocznie
opłacania składek
opłacanie dodatkowych składek.
ubezpieczeniowych.
2,92% wynagrodzenia brutto
Sam uczestnik deklaruje
(wcześniejszy stan został
wysokość wpłacanej kwoty.
zaprezentowany w tabeli 1).
Zgodna z wypłacanym
Uczestnik ma prawo decyzji,
wynagrodzeniem i opłacaniem
co do częstotliwości opłacania
składek.
składek.
Banki, Biura Maklerskie.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
Otwarte Fundusze Emerytalne.
Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych.

Źródło: [Nowak 1999, s. 56; Ustawa z dnia 25.03.2011 r. Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398; Ustawa z dnia
6.12.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1717].

Ostatnia zmiana regulacji prawnych miała miejsce 1 lutego 2014 roku. W tym dniu zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych [Dz. U. z 2013 r., poz. 1717]. W wyniku jej zapisów dłużno skarbowa część aktywów OFE została przekazana do ZUS, co oznaczało przetransferowanie
około 51,5% środków z rachunków członków OFE na rachunki w ZUS. Dodatkowo każdy
członek OFE miał obowiązek w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS
deklarację o dalszej przynależności do OFE, jeśli tego nie uczynił, całość składki została
zewidencjonowana na koncie w ZUS.
Kolejna zmiana w systemie została zaplanowana na 1 styczeń 2019 roku. Zgodnie
z zapowiedziami rządu 75% kapitału zgromadzonego na rachunkach w OFE będzie
przekazane na nowe prywatne konta emerytalne. Konta te zostaną przygotowane w nowych funduszach inwestycyjnych, które zastąpią obecne Otwarte Fundusze Emerytalne
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i będą prowadzone w formie IKZE. Zgodnie z zapowiedziami rządu pozostałe 25% aktywów OFE zasili Polski Fundusz Rezerwy Rozwoju [www.mf.gov.pl].
Tabela 3. Podział składki pomiędzy OFE a subkonto w ZUS
Okres
01.01.1999–30.04.2011
01.05.2011–31.12.2011
01.01.2012–31.12.2012
01.01.2013–31.12.2013
01.01.2014–31.12.2018

OFE
7,30%
2,30%
2,30%
2,80%
2,92%

Subkonto w ZUS
–
5,00%
5,00%
4,50%
4,38%

Źródło: [Ustawa z dnia 25.03.2011 r. Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz.398; Ustawa z dnia 6.12.2013 r. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1717].

Tabela 4. Chronologia zmian w systemie emerytalnym w Polsce
Okres
01.01.1999–31.08.2004
01.09.2004–30.04.2011

01.05.2011–31.12.2011

01.01.2012–31.12.2012

01.01.2013–31.12.2013

01.01.2014–31.12.2017

01.01.2019–

I Filar
ZUS – składka
podstawowa 12,22%.
ZUS – składka
podstawowa 12,22%.
ZUS – składka
podstawowa 12,22%,
składka na subkonto
5%.
ZUS – składka
podstawowa 12,22%,
składka na subkonto
5%.
ZUS – składka
podstawowa 12,22%,
składka na subkonto
4,50%.
ZUS – składka
podstawowa 12,22%,
składka na subkonto
4,38%.
ZUS – składka
emerytalna 19,52%
(podział jak dotąd nie
jest znany).

II Filar

III Filar

OFE – składka 7,30%.

Brak

OFE – składka 7,30%.

PPE, IKE.

OFE – składka 2,30%.

PPE, IKE.

OFE – składka 2,30%.

PPE, IKE, IKZE.

OFE – składka 2,80%.

PPE, IKE, IKZE.

OFE – składka 2,92%.

PPE, IKE, IKZE.

Filar ten zostanie
zlikwidowany.

PPE, IKE, IKZE.

Źródło: [Ustawa z dnia 25.03.2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398; Ustawa z dnia 6.12.2013 r. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1717].
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Procesy zachodzące w systemie emerytalnym w Polsce, zaprezentowane w powyższej tabeli w sposób jednoznaczny wskazują na intencje i działania kolejnych rządów
do zmniejszania roli otwartych funduszy emerytalnych, które na początku ograniczały
poziom płaconych do nich składek (beneficjentem był ZUS oraz obecni świadczeniobiorcy). W roku 2019 nastąpi całkowita likwidacja OFE. W konsekwencji wprowadzony
zostanie dwufilarowy system emerytalny, którego zadaniem będzie zapewnienie przyszłym emerytom dodatkowych środków finansowych poza wypłatami z ZUS.

Aktywa III filara emerytalnego na tle OFE
W pierwszym obszarze analizy artykuł dotyczył porównania aktywów III filaru emerytalnego z otwartymi funduszami emerytalnymi. Stanowiły one bardzo istotny element
systemu emerytalnego od 1999 roku. Osiemnaście lat później pojawiły się zapowiedzi
całkowitej likwidacji OFE, które według założeń rządowych mają nadal funkcjonować
w obowiązkowym filarze komercyjnym tylko do końca 2018 roku.
Tabela 5. Aktywa II i III filaru emerytalnego w latach 2012–2017 (mld PLN)
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017

OFE
269,6
299,3
149,1
140,5
153,4
179,5

PPE
8,4
9,4
10,3
10,6
11,4
11,9

IKE+IKZE
3,6
4,4
5,3
6,3
7,7
9,6

RAZEM
281,6
313,1
164,7
157,4
172,5
201,0

Źródło: [www.knf.gov.pl].

Tabela 6. Udział aktywów PPE, IKE i IKZE w aktywach OFE
ROK

PPE – udział

PPE – zmiana

IKE+IKZE – udział

2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,11%
3,14%
6,91%
7,54%
7,43%
6,63%

–
0,03 p.p.
3,77 p.p.
0,63 p.p.
-0,11 p.p.
-0,80 p.p.

1,34%
1,47%
3,55%
4,48%
5,02%
5,35%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 5.
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IKE+IKZE –
zmiana
–
0,14 p.p.
2,08 p.p.
0,93 p.p.
0,54 p.p.
0,33 p.p.
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Tabela 7. Dynamika aktywów OFE, PPE, IKE i IKZE w latach 2012–2017
Okres
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

OFE
111,0%
49,8%
94,2%
109,2%
117,0%

PPE
111,9%
109,6%
102,9%
107,5%
104,4%

IKE+IKZE
122,2%
120,5%
118,9%
122,2%
124,7%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 5.

Dane z powyższych tabel pokazują, iż w analizowanym okresie na rynku emerytalnym w Polsce miały miejsce bardzo istotne zmiany. W odniesieniu do OFE kwestią,
która wpłynęła na poziom aktywów była zmiana regulacji ustawowych w 2014 roku.
W wyniku zaistniałych przeobrażeń OFE przekazywały do ZUS około 160 miliardów PLN.
Spowodowało to drastyczne obniżenie poziomu aktywów w latach 2014–2015. Zgodnie
z zapisem ustawy z 2014 r. wprowadzono mechanizm suwaka emerytalnego, który miał
być uruchamiany na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez osobę ubezpieczoną. Celem zastosowania powyższego mechanizmu było zabezpieczenie stabilności środków finansowych zgromadzonych w OFE przez przyszłego emeryta.
W odniesieniu do instytucji III filaru można zauważyć, iż znaczenie ich na tle OFE
stale wzrasta. W poszczególnych latach (poza 2017 r.) udział aktywów PPE, IKE oraz IKZE
w aktywach OFE wzrastał w stosunku do poprzedniego okresu. W przedziale czasowym
2012–2016 udział aktywów instytucji III filaru wzrósł z 4,45% do 12,45% (8 punktów procentowych), zaś na koniec 2017 roku obniżył się do 11,98%. Wpływ na zaistniałą sytuację miały również opisane wydarzenia. Poczucie konieczności oszczędzania w filarze
komercyjnym wzrosło nieznacznie wśród przyszłych emerytów. Dane zawarte w tabeli
6, wskazują, iż dynamika aktywów PPE, IKE oraz IKZE w każdym roku przekraczała 100%.
Należy jednocześnie zauważyć, iż w każdym z badanych okresów potencjał aktywów IKE
i IKZE miał charakter dominujący.
Oznacza to rosnącą popularność i znaczenie indywidualnych inwestycji na poczet
przyszłych emerytur. Odpowiedź na pytanie, która z indywidualnych form inwestycji
emerytalnych IKE czy IKZE rozwijała się szybciej i bardziej zyskiwała na znaczeniu, zostanie udzielona po przeprowadzeniu analiz w kolejnym punkcie.

Analiza sytuacji w III filarze emerytalnym
Ostatnia część opracowania koncentruje się na szczegółowej analizie dobrowolnego
filaru emerytalnego. W pierwszej części porównana zostanie grupowa forma filara PPE
z produktami indywidualnymi IKE i IKZE pod kątem struktury i dynamiki aktywów.
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W drugiej zaś, zostaną przeanalizowane struktury obydwu form oszczędzania pod kątem popularności konkretnych produktów.
Tabela 8. Struktura III filara emerytalnego w latach 2012–2017
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PPE
8,4
9,4
10,3
10,6
11,4
11,9

Udział
70,3%
68,0%
66,0%
62,7%
59,7%
55,3%

IKE
3,5
4,3
5,0
5,6
6,7
7,9

Udział
29,3%
31,1%
32,1%
33,1%
35,1%
36,8%

IKZE
0,05
0,12
0,3
0,7
1,0
1,7

Udział
0,4%
0,9%
1,9%
4,2%
5,2%
7,9%

Źródło: [www.knf.gov.pl].

Tabela 9. Dynamika aktywów PPE, IKE i IKZE w latach 2012–2017
Okres
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

PPE
111,9%
109,6%
102,9%
107,5%
104,4%

IKE
122,9%
116,3%
112,0%
119,6%
117,9%

IKZE
240,0%
250,0%
233,3%
142,9%
170,0%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 8.

Dane zaprezentowane w powyższych tabelach wskazują, iż sytuacja w III filarze emerytalnym zmienia się na korzyść jednostkowych planów oszczędnościowych. Rozwiązania indywidualne zyskują znaczenie, najszybciej zwiększa się poziom środków lokowanych w ramach IKZE, czyli najnowszego rozwiązania oszczędnościowego w tym filarze.
Poziom aktywów Pracowniczych Programów Emerytalnych w badanym okresie
zwiększył się o 41,7%. Był on niewielki w porównaniu z produktami indywidualnymi.
Udział PPE w III filarze zmniejszył się 15,0 p.p., co spowodowało spadek poniżej granicy
60% w latach 2016–2017.
Spośród dwóch indywidualnych form oszczędzania na przyszłą emeryturę szybciej
rozwija się IKZ. Zjawisko to można tłumaczyć z jednej strony dużo krótszą obecnością
produktu na rynku niż PPE i IKE (8 lat), a także doraźnymi korzyściami podatkowymi,
jakie są oferowane przyszłym emerytom. W rezultacie aktywa IKZE w badanym okresie zwiększyły się o 3300%, zaś udział w III filarze wzrósł o 7,5 p.p. W przypadku IKE
dynamika aktywów wyniosła ponad 216%, zaś udział w tym samym filarze zwiększył
się również o 7,5 p.p.
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Tabela 10. Struktura rynku PPE w latach 2012–2017 (aktywa w mld PLN)
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PFE*
1,9
2,0
1,8
1,8
1,8
1,7

Udział
22,6%
21,3%
17,5%
17,0%
15,8%
14,3%

ZU**
2,4
2,7
2,8
2,8
3,1
3,4

Udział
28,6%
28,7%
27,2%
26,4%
27,2%
28,6%

FI***
4,1
4,7
5,7
6,0
6,5
6,8

Udział
48,8%
50,0%
55,3%
56,6%
57,0%
57,1%

*Pracowniczy Fundusz Emerytalny
**Umowa z Zakładem Ubezpieczeń
***Umowa z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych
Źródło: [www.knf.gov.pl].

Analizując dane z powyższej tabeli można zauważyć regularny spadek znaczenia
Pracowniczych Funduszy Emerytalnych, których poziom aktywów w analizowanym
okresie uległ obniżeniu o ponad 10%, zaś udział w rynku PPE obniżył się o 8,3 p.p. Lepsza
sytuacja panowała w sektorze umów z zakładami ubezpieczeń, gdzie aktywa wzrosły
o blisko 42%, zaś udział w rynku pozostał na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że
dominującym rozwiązaniem na rynku PPE były i są umowy pracodawców z TFI. Poziom
aktywów powierzonych funduszom inwestycyjnym wzrósł w badanym okresie o ponad
65%, zaś udział w rynku zwiększył się o 8,3 p.p.
Tabela 11. Struktura rynku IKE w latach 2012–2017 (aktywa w mld PLN)
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ZU*
1,3
1,6
1,9
2,1
2,3
2,6

Udział
37,1%
37,2%
38,0%
37,5%
34,3%
32,9%

BM**
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1
1,3

Udział
17,1%
16,3%
16,0%
16,1%
16,4%
16,4%

BK***
0,6
0,7
0,8
0,9
1,3
1,6

Udział
17,1%
16,3%
16,0%
16,1%
19,4%
20,3%

FI****
1,0
1,3
1,5
1,7
2,0
2,4

Udział
28,7%
30,2%
30,0%
30,0%
29,9%
30,4%

*Zakłady Ubezpieczeniowe
**Biura Maklerskie
***Banki
****Fundusze Inwestycyjne
Źródło: [www.knf.gov.pl].

Powyższe dane pokazują, iż rynek IKE w analizowanym okresie charakteryzował się
wysokim poziomem stabilności. Poziom aktywów corocznie wzrastał w każdej z czterech możliwych form inwestowania, zaś zmiany udziałów w rynku były niewielkie.
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Dominującą formą oszczędzania w ramach IKE przez cały analizowany okres
były umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, których poziom aktywów wzrósł
o 100%, zaś udział w rynku obniżył się o 4,2 p.p. Kolejna forma, czyli umowa z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zanotowała wzrost aktywów o 140% w analizowanym okresie, natomiast poziom udziału w rynku nieznacznie, aczkolwiek regularnie się
zwiększał, przekraczając po raz pierwszy na koniec 2017 roku granicę 30%. Podobnie
zachowywały się dwie pozostałe formy inwestowania, czyli umowy z biurami maklerskimi oraz z bankami. Pierwsza z nich zanotowała wzrost aktywów o 117% oraz spadek udziału w rynku o 0, 7 p.p., druga natomiast odpowiednio wzrost 167% i o 3,2
p.p. Należy stwierdzić, iż rynek IKE charakteryzuje się wysokim poziomem lojalności
klientów w stosunku do produktów, które wybrali do inwestowania na swoje przyszłe
emerytury.
Tabela 12. Struktura rynku IKZE w latach 2012–2017 (aktywa w mln PLN)
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ZU
35,5
75,1
167,7
281,9
398,6
545,4

Udział
67,1%
63,0%
56,8%
45,5%
37,0%
31,9%

DFE*
5,7
14,9
37,8
79,2
148,0
240,6

Udział
10,8%
12,5%
12,8%
12,8%
13,7%
14,1%

BK + BM
3,0
7,7
26,3
65,3
123,6
200,5

Udział
5,7%
6,5%
8,9%
10,5%
11,5%
11,8%

FI
8,7
21,5
63,6
193,1
407,9
719,6

Udział
16,4%
18,0%
21,5%
31,2%
37,8%
42,2%

* Dobrowolne fundusze emerytalne
Źródło: [www.knf.gov.pl].

Struktura rynku IKZE w analizowanym okresie dość istotnie zmieniała się. Przez pierwsze cztery lata dominującą formą oszczędzania były umowy z zakładami ubezpieczeń,
jednakże corocznie obserwowano spadek udziału tej formy w rynku, co doprowadziło
w 2016 roku do zmiany na pozycji lidera. Poziom aktywów firm ubezpieczeniowych w badanym okresie wzrósł o 1436%, jednakże oznaczało to spadek udziałów w rynku o ponad
35 p.p. Instytucjami, które zdecydowanie najszybciej pozyskują klientów są fundusze inwestycyjne, których udział w rynku zwiększył się o ponad 25 p.p. i od 2016 roku są one
podmiotami o największym poziomie aktywów na rynku IKZE. W okresie 2012–2017 aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o blisko 8200%.
Pozostałe 3 formy inwestowania stanowią niecałe 26% rynku, należy zauważyć, iż
w badanym okresie udziały te zwiększyły się o ponad 9 p.p.
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Wnioski końcowe
Problem zabezpieczenia obywateli przed drastycznym obniżeniem poziomu życia po
zakończeniu pracy zawodowej stanowi bardzo istotną kwestię dla osób decydujących
o tym, jakie rozwiązania będą zastosowane w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Państwo nie jest w stanie zagwarantować wysokiego poziomu świadczeń emerytalnych.
Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych form oszczędzania. W Polsce przestał funkcjonować filar obowiązkowy o charakterze komercyjnym. Wpłynie to na strategiczną rolę
analogicznej formy ubezpieczenia, ale o zakresie dobrowolnym. Zastosowany mechanizm pozwoli wypracować dodatkowe środki na świadczenia emerytalne.
Zaprezentowano ewolucję systemu emerytalnego od 1999 do 2018 roku. Dokonano
analizy struktury i dynamiki III filaru emerytalnego w ujęciu ogólnym (podział na formę
grupową i indywidualną) oraz szczegółowym (analiza PPE, IKE oraz IKZE). Sformułowana
hipoteza badawczą okazała się prawdziwa. Tempo rozwoju III filaru jest coraz szybsze.
Istotną rolę zaczynają odgrywać plany indywidualne IKE oraz IKZE, wśród których dużym zainteresowaniem cieszą się IKZE, gdyż przynoszą inwestorom doraźne korzyści
podatkowe w postaci corocznych ulgi w podatku PIT.
Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych ulega zwiększeniu na polskim rynku ubezpieczeniowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz można zakładać, iż
w przyszłości dominującym wyborem w zakresie formy oszczędzania będą IKZE, zaś
najważniejszym produktem tego segmentu będą fundusze inwestycyjne, które w latach 2016–2017 zajmowały pozycję lidera na rynku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z rynków
wschodzących w świetle teorii
Foreign Direct Investments from Arising Economies
in the Light of Theory
Abstract: The article presents a critical review of the most important theoretical approaches
concerning foreign direct investments, confronting it with the current situation on the FDI
markets. The so far interest in the expansion of international investment emphasizes the role
of economic giants, i.e. American investments and other highly developed economies as well
as by transnational corporations. Meanwhile, during at least the last decade, competitors from
the so called arising markets, i.e. countries liberalizing the economy, achieving high economic
growth, large trade volumes and increasing economic advancement, have emerged. In addition to China and India, today’s giants of the global economy, there are also other investors
coming from these markets. The theoretical output to date, has too much extent, a historical
character. There is even no universal definition of FDI, considering the type of an investment
and the interest of the host country. Thus the purpose of the following text is to confront the
motives of FDI from arising markets with the current state of theoretical approaches.
Key words: FDI, arising economies, theory

Wstęp
Celem artykułu jest skonfrontowanie motywu inwestycji zagranicznych z tzw. rynków
wschodzących z dotychczasowym stanem ujęć teoretycznych, dotyczących generalnie

Ryszard Piasecki, Janusz Gudowski

inwestycji zagranicznych. Dyskusja teoretyczna na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) toczy się już co najmniej od czasu zakończenia II wojny światowej. Historia
BIZ zaczyna się jednak znacznie wcześniej. W przypadku niektórych firm amerykańskich
proces umiędzynarodowienia ich działalności rozpoczął się już w połowie XIX w. (np. założenie przez firmę Colt pierwszego przedsiębiorstwa na terenie Wielkiej Brytanii). Poważniejsze inwestycje bezpośrednie zostały dokonane na początku XX w., ale pomimo to aż do
końca II wojny światowej tempo wzrostu prywatnych inwestycji BIZ było niskie. Działalność
przedsiębiorstw wielonarodowych rozwinęła się najpierw w gałęziach wydobywczych, następnie w sektorze użyteczności publicznej, przemyśle przetwórczym i szeroko rozumianych usługach (Google, Yahoo itd.).
Główne pytania badawcze towarzyszące teoretycznej dyskusji na temat BIZ od początku dotyczyły trzech kluczowych kwestii i były formułowane w następujący sposób:
1. Jakie czynniki wpływają na internacjonalizację produkcji?
2. Dlaczego przedsiębiorstwo inwestuje bezpośrednio za granicą?
3. Gdzie przedsiębiorstwo inwestuje za granicą?
Poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania zajmuje się teoria funkcjonowania przedsiębiorstw (zarządzania), przy czym pierwsze pytanie wchodzi w zakres teorii wymiany międzynarodowej i organizacji przemysłowej; drugie – w zakres teorii inwestowania
w aspekcie mikroekonomicznym, a trzecie – teorii lokalizacji [Piasecki 1975, Przybylska
1998, Wawrzyniak 2010].
Dotychczasowe zainteresowanie międzynarodową ekspansją inwestycyjną podkreśla rolę potentatów gospodarczych, czyli – w ujęciu chronologicznym – inwestycji
amerykańskich oraz z innych krajów wysoko rozwiniętych, a następnie korporacji transnarodowych. Tymczasem, w ciągu co najmniej ostatniej dekady, pojawili się konkurenci
z tzw. rynków wschodzących, a więc krajów liberalizujących gospodarkę, osiągających
wysoki wzrost gospodarczy, duże obroty handlowe i zwiększających zaawansowanie
gospodarki narodowej. Oprócz Chin i Indii, dziś gigantów gospodarki światowej, są także inni inwestorzy z tych rynków. I tak, w 2017 r. wielkość inwestycji BIZ płynących z Chin
(bez Hong Kongu) wyniosła 125 mld US$, z Korei – 32 mld US$, z Indii i Tajwanu – po
11 mld US$, z Chile – 5 mld US$ [UNCTAD 2018, The Center for China and Globalization
2018]. Co prawda, nadal istnieje duży dystans między wielkością inwestycji płynących
z rynków wysoko rozwiniętych i poszczególnych rynków wschodzących, ale w ujęciu
globalnym te ostatnie zbliżają się do poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
pochodzących z Ameryki Północnej czy Europy.
Czy rynki wschodzące są w stanie skutecznie konkurować w zakresie inwestycji zagranicznych? Co o tym decyduje? – te kwestie są swoistą zagadką dla ekonomistów zajmujących się problematyką BIZ.
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Powyższe uwagi pozwalają sformułować na potrzeby niniejszego artykułu dwie robocze hipotezy. Pierwsza dotyczy występowania przewagi komparatywnej firm z rynków wschodzących i jest uzupełnieniem dotychczasowych podejść do istoty BIZ. Przy zastrzeżeniu, że firmy z tych rynków lokują się zwłaszcza w niszowych gałęziach gospodarki
krajów goszczących, można przyjąć, że istotą przewagi jest mniejszy dystans technicznoorganizacyjny między inwestorami a rynkami słabiej rozwiniętymi. Empiryczne kompletne
zweryfikowanie tej tezy przekracza, co prawda, możliwości tego opracowania, niemniej jednak zwróćmy uwagę, że ma ona duże znaczenie dla praktycznego ujęcia zagadnień związanych z BIZ. Należy przy tym podkreślić powstawanie nowych okoliczności sprzyjających
inwestycjom na nowych rynkach. Chodzi tu o kwestię bezpieczeństwa, jako nieodzownego
warunku przyciągającego inwestycje zagraniczne, jakiegokolwiek pochodzenia, a więc zarówno wielkich partnerów, jak i stawiających pierwsze kroki na rynku BIZ. Gwarancje państwa przyjmującego, dotyczące bezpieczeństwa inwestycji (w tym ochrony przed nacjonalizacją lub renacjonalizacją) czy swobody transferu zysków; obniżenie ciężarów podatkowych;
przewidywania dotyczące koniunktury gospodarczej kraju goszczącego to nic innego, jak
okoliczności sprzyjające mnożnikowi inwestycyjnemu w – klasycznych już dziś – ujęciach
ekonomii Keynesa czy widoczne współcześnie w modelu nazywanym „diamentem Portera”.
Druga hipoteza dotyczy stanu koncepcji teoretycznych odnoszących się do
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Koncepcje te są skupione na działalności
inwestycyjnej wielkich partnerów i nie wyjaśniają podejmowania działalności za granicą
w przypadku przedsiębiorstw pochodzących ze wspomnianych rynków wschodzących.
Są one więc jednostronne, a dziś mają nawet charakter historyczny.

Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Praktyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) znacznie wyprzedza ujęcia teoretyczne, skoro początki eksportu kapitału miały miejsce w dobie kolonializmu, a wcześniejsza teoria wymiany handlowej A. Smitha i jej rozwinięcie dokonane przez D. Ricardo
dały impuls do przemieszczania się kapitału rzeczowego. I tak na przykład, w przededniu
I wojny światowej Francuzi inwestowali na obszarach pozaeuropejskich, nie tylko pozostających w ich posiadaniu, ponad 40% ogółu środków, a Wielka Brytania niemal 24%
[Feis 1939, za: Thomas 1972, s. 35]. Teoretyczne ujęcia prawidłowości dotyczących BIZ są
natomiast znacznie młodsze i liczą co najwyżej kilkadziesiąt lat. Ich początki wiążą się ze
współpracą gospodarczą państw ówczesnego „Zachodu”. Nieco późniejszym bodźcem
do zainteresowania się ekspansją gospodarczą była problematyka słabo rozwiniętej gospodarki, w późniejszych zaś latach – narastający trend gospodarki otwartej, globalizacja, upadek żelaznej kurtyny i gospodarcza transformacja.
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Teoretyczne rozważania nad istotą BIZ są prowadzone na podstawie różnorodnych
założeń. Różnorodność ta wynika przeważnie z przyjmowania odmiennych kryteriów
i sposobów oceny inwestycji zagranicznych. I tak na przykład, wyróżniamy inwestycje
typu greenfield, czyli utworzenie nowego przedsiębiorstwa od podstaw w kraju goszczącym, a także inwestycje polegające na przejęciu części udziałów bądź wykupie już
istniejącego przedsiębiorstwa, czyli typu brownfield i joint venture. Mają one różnorodne
konsekwencje zarówno dla inwestora, jak i dla kraju przyjmującego (podejście mikro –
makro). Stosuje się także podejście mikro – mikro (ponownie brownfield lub joint venture,
czyli inwestor zagraniczny – partner miejscowy), interesujące jest ponadto ujęcie przestrzenne (lokalizowanie inwestycji w centrum gospodarczym bądź szukanie lokalizacji
specyficznych). Różne mogą być motywy inwestowania, np. przekazywanie rozwiązań
przestarzałych i mało atrakcyjnych dla dotychczasowych odbiorców, poszukiwanie tanich podwykonawców, czy też wejście inwestora na dany rynek z powodu taniej miejscowej siły roboczej. Ukierunkowanie inwestycji może dotyczyć produkcji na eksport
(strategia promocji eksportu) lub na rynek wewnętrzny (substytucja importu). W tym
przypadku uwidacznia się powiązanie BIZ z handlem zagranicznym. Jeszcze inna kategoria BIZ to inwestycje będące następstwem prywatyzacji i sprzedaży zagranicznemu
kapitałowi przedsiębiorstw państwowych, co w założeniach ma przynosić efekty finansowe miejscowemu sektorowi publicznemu. Z kolei, inwestycje związane z eksploatacją
zasobów mineralnych i ewentualnym przetwórstwem kopalin na miejscu mogą obniżyć
koszty zaopatrzenia przedsiębiorstwa inwestującego, bądź przynieść inne oszczędności, np. związane z obniżką płac i kosztów transportu. Inwestor zagraniczny może występować w roli petenta, lub – odwrotnie – o napływ inwestycji będzie się ubiegać słabiej
rozwinięty kraj. Należy także wymienić tu inwestycje portfelowe, które jednak nie są
bezpośrednio związane z powiększaniem majątku trwałego.
Różne są także konsekwencje inwestycji BIZ dla kraju przyjmującego obce inwestycje.
Mogą one dotyczyć wpływów budżetowych, mogą mieć znaczenie dla rynku pracy i lokalnego popytu, przekładają się na wzrost PKB (i wzrost PNB zarówno w kraju przyjmującym,
jak wysyłającym BIZ), czy na wyższe zaawansowanie struktury makroekonomicznej kraju przyjmującego. Oprócz, pozytywnego dla miejscowej gospodarki, efektu pobudzenia
może wystąpić także zjawisko zaniechania, na skutek wrogiego przejęcia. Możliwych scenariuszy BIZ jest bardzo wiele, o czym szerzej piszą tacy autorzy, jak: A. Zaorska, R. Piasecki
i J. Gudowski [Zaorska 2006, Piasecki, Gudowski 2015].
Mnogość ujęć problematyki BIZ sprawia, że część publikacji na temat bezpośrednich
inwestycji zajmuje się ich klasyfikowaniem według motywów i okoliczności towarzyszących decyzjom inwestycyjnym. Prace te porządkują podejścia różnych autorów, wyodrębniając kategorie i typy inwestycji, aczkolwiek nie wyjaśniają w pełni mechanizmów BIZ.
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Przegląd głównych koncepcji teoretycznych
Można zaryzykować stwierdzenie, że niewiele osiągnięć w zakresie badania BIZ zasługuje na nazwę „teoria”. Mnogość i różnorodność podejść do istoty inwestycji zagranicznych
pozwala raczej na posługiwanie się terminem „paradygmat”, który zresztą stosują niektórzy badający BIZ, a obszerny przegląd teoretycznych ujęć BIZ znaleźć można w pracach
Cz. Pilarskiej i D. Wawrzyniak [Pilarska 2005, Wawrzyniak 2010]. Ponadto, część wypowiedzi na ten temat ma charakter twierdzeń pochodnych, wywodzących się z innych, choć
pokrewnych, nurtów badawczych, co z kolei pozwala mówić o teorematach i ten termin
„teoremat” także pojawia się w publikacjach na temat BIZ.
Z licznych prac dotyczących istoty BIZ na szczególne wyróżnienie zasługują, zdaniem
piszących te słowa, w kolejności chronologicznej: publikacje R. Vernona, J.H. Dunninga
oraz tandemu J.R. Markusen i A.J. Venables. Prace tych autorów były niejednokrotnie
omawiane, także w polskich publikacjach, pomimo to jednak należy uwypuklić niektóre
ich wątki, rzutujące na charakter i funkcje BIZ.
R. Vernon, wykorzystując dane dotyczące obrotów handlowych w latach 50. XX w. między USA i krajami wysoko rozwiniętymi (zastrzec należy przy tym, że empiryczne podstawy jego ujęcia są ograniczone), wyodrębnił trzy następujące fazy cyklu życia produktu:
fazę nowości (innowacji), fazę dojrzałości oraz fazę standaryzacji (naśladownictwa) [Vernon 1966]. Pierwsza z nich dotyczy funkcjonowania inwestycji w kraju pochodzenia. Trwa
ona tak długo, jak długo koszt krańcowy wytwarzania danego produktu plus koszt jego
transportu są niższe od kosztu krańcowego tego produktu w kraju partnerskim. Co więcej,
jak stwierdził R. Vernon, w tej fazie elastyczność cenowa popytu na to dobro jest niska
w kraju rodzimym, co dowodzi monopolizacji, albo przynajmniej ograniczonej konkurencji, na rodzimym rynku i zachęca do przeznaczania produkcji właśnie na rynek miejscowy.
Bodźce do eksportu takiego produktu są zatem w tej fazie ograniczone.
W fazie drugiej popyt na dobro w kraju rodzimym zmniejsza się, a w wyniku tego
następuje spadek podaży i ewentualnego eksportu tegoż dobra. Odwrotna sytuacja ma
natomiast miejsce w krajach partnerskich, gdzie występują względnie tanie zasoby pracy, ale zarazem pojawia się wysoka dochodowa elastyczność popytu, czyli dla oryginalnego producenta pojawiają się możliwości obniżenia kosztów produkcji, a jednocześnie
rysują się szanse na powstanie nowego rynku zbytu. Ta sytuacja zachęca w trzeciej fazie
do przenoszenia produkcji do kraju partnerskiego, a w rezultacie rynek kraju pierwotnego producenta staje się później importerem tego produktu z kraju goszczącego.
Koncepcja R. Vernona znalazła kontynuatorów. Do najbardziej znanych należą Skandynawowie J. Johanson i F. Wiedersheim-Paul, autorzy tzw. modelu z Uppsali, który
zresztą doczekał się późniejszych modyfikacji [Johanson, Wiedersheim-Paul 1975]. Ich
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podejście ma charakter interdyscyplinarny i uwzględnia elementy zarządzania i zachowań organizacyjnych, a także behawioryzmu. W myśl tego modelu umiędzynarodowienie produkcji przebiega etapowo, zgodnie z cyklem życia produktu R. Vernona, aczkolwiek krytyka wskazuje, że współcześnie niektóre firmy już na początku swej działalności
są ukierunkowane na działalność zagraniczną. Ciekawa jest interpretacja wyboru miejsca, do którego ma zostać przeniesiona produkcja danego dobra. W opinii R. Vernona
były to przede wszystkim rozwinięte kraje europejskie. Autorzy modelu z Uppsali zakładają, że wybór partnera i nowego miejsca lokalizacji produkcji zależy od skali „dystansu
psychicznego” między krajem rodzimym a partnerskim. Chodzi tu o bariery językowe,
kulturowe czy prawne, których oddziaływanie jest tym mniejsze, im bardziej zbliżony
jest poziom rozwoju gospodarczego kraju pochodzenia inwestycji i kraju goszczącego.
To założenie jest implicite powtórzeniem podejścia R. Vernona i oznacza ukierunkowanie badań BIZ na współpracę głównie między krajami rozwiniętymi, co nie uwzględnia
trendów BIZ we współczesnym świecie. Autorzy modelu idą jednak dalej niż R. Vernon,
gdyż piszą o zakładaniu spółek-córek w kraju partnerskim (jest to ostatni etap umiędzynarodowienia produkcji), co będzie się wiązać z inwestycjami typu greenfield, pominiętymi przez R. Vernona. Warto zauważyć, iż autorzy modelu stwierdzają, że główną przeszkodą w umiędzynarodowieniu produkcji jest brak wiedzy (przedsiębiorstwo w kraju
rodzimym jest tym bardziej skłonne do przeniesienia działalności za granicę, im większą
wiedzą dysponuje), co przybliża to ujęcie do koncepcji znanej dawnej ekonomii rozwoju. Przypomnijmy, że polskim inicjatywom w zakresie BIZ niejednokrotnie zarzucano
właśnie brak wiedzy, rozpoznania układów miejscowych itp., co rzutowało na zdarzające
się niepowodzenia.
Drugą po R. Vernonie postacią szczególnie zasłużoną dla badań BIZ jest Brytyjczyk
J.H. Dunning. Opracował on model opisujący aktywność inwestycyjną kapitału oraz intensywność napływu inwestycji obcych. Jest to próba dopasowania różnych koncepcji,
co skłoniło autora do nazwania jego propozycji „teorią eklektyczną”, przez innych określaną jako „paradygmat eklektyczny” lub „paradygmat OLI” [Kłysik-Uryszek 2007]. Skrót
„OLI” pochodzi od nazw czynników wpływających na podjęcie decyzji o nowej lokalizacji produkcji. I tak: „O” (ang. ownership advantages) oznacza przewagi własnościowe
(własna wyspecjalizowana kadra, technologia, know-how, kapitał); „L” (ang. location advantages) to przewagi lokalizacyjne, tym razem w przypadku potencjalnego kraju goszczącego (obfitość danego zasobu); „I” (ang. internalization advantages) to trzecia grupa
czynników dotycząca przewag internalizacyjnych, a tym terminem określa się bardziej
korzystne możliwości płynące z transakcji i przepływów wewnątrz firmy, niż z tych dokonywanych na rynkach zewnętrznych. Te ostatnie przewagi nie wykluczają, rzecz jasna,
różnych form kooperacji, np. podwykonawstwa czy outsourcingu.
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Zasługą J.H. Dunninga jest także skonstruowanie wskaźnika pozwalającego określić fazy zaawansowania gospodarczego, w których zmienia się aktywność inwestycyjna rodzimego kapitału oraz intensywność napływu inwestycji obcych [Dunning 1981].
Wskaźnik NOI (ang. Net Outward Investment) pokazuje bilans importu i eksportu inwestycji w danym kraju, liczony per capita i w odniesieniu do wielkości zainwestowanych środków. Na podstawie poziomu NOI J.H. Dunning wyodrębnił cztery fazy zaawansowania
gospodarczego charakteryzujące się następującymi cechami:
1. Gospodarka najsłabiej rozwinięta: NOI = circa 0. Kapitał obcy nie znajduje ciekawych możliwości, a kapitał własny praktycznie nie istnieje.
2. Wskaźnik NOI jest znacznie mniejszy od 0 (duży napływ środków zagranicznych).
3. Napływ inwestycji BIZ utrzymuje się, ale rodzimy kapitał staje się bardziej aktywny.
4. Rodzime inwestycje BIZ zaczynają równoważyć inwestycje BIZ zewnętrzne, dynamika rodzimego kapitału zwiększa się.
Wskaźnik NOI jest użyteczny z punktu widzenia badań dojrzałości i zaawansowania gospodarki narodowej i pozwala zaobserwować zmiany w zakresie BIZ na rynkach
wschodzących. W późniejszych publikacjach J.H. Dunning wyodrębnił dodatkowo fazę
piątą, dotyczącą gospodarki wysoko rozwiniętej, w której eksport inwestycji znacznie
przewyższa ich import.
Ostatni wymienieni powyżej badacze BIZ to Brytyjczycy: J.R. Markusen i A.J. Venables. W jednej z ich licznych prac znajduje się modelowe omówienie wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój lokalnego przemysłu w danej branży [Markusen, Venables 1997].
Wzrost dobrobytu w kraju przyjmującym inwestycję następuje dzięki produkcji dóbr pośrednich, wytwarzanych przez sektor rodzimy na potrzeby dobra finalnego, powstającego
dzięki inwestycji zagranicznej. Jest to tzw. obrastanie inwestycji zagranicznej, przynoszące ożywienie gospodarcze najczęściej w mikroregionie. Ma ono szerszy zasięg niż sama
branża, której dana inwestycja dotyczy, gdyż dochodzą np. usługi kooperantów i podwykonawców. Dobrobyt, będący rezultatem inwestycji, przejawia się w postaci większego
zatrudnienia i wzrostu popytu, wdrażania nowych metod wytwarzania i powoli rosnącego
stopnia zaawansowania gospodarczego w kraju goszczącym inwestycję.

Komentarz krytyczny
Przy tak dużej wielowątkowości oraz różnorodności celów i scenariuszy BIZ podstawowym i oczywistym niedostatkiem ujęć teoretycznych jest brak uniwersalnej definicji
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Publikacje na temat BIZ podają, co prawda,
definicje Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz OECD, są one jednak
cząstkowe i nie uwzględniają dzisiejszych oczekiwań partnerów uczestniczących w tych
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inwestycjach. Jak piszą Z. Wysokińska i J. Witkowska, definicje te określają BIZ jako zdobycie efektywnego wpływu na zarządzanie istniejącym już przedsiębiorstwem, przez co
uznaje się przejęcie co najmniej 10% udziałów (dolna granica) [Wysokińska, Witkowska
1997, Pilarska 2005].
Takie ujęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest bliskie wcześniejszemu
określeniu J.H. Dunninga. W 1972 r. napisał on we Wstępie do pracy pt. International
Investment, że „Cechą charakterystyczną bezpośredniej inwestycji jest zakup przez inwestora pakietu kontrolnego w zagranicznym przedsiębiorstwie. Zazwyczaj towarzyszy temu napływ innych czynników” [Dunning 1972]. J.H. Dunning nie ustrzegł się w tej
wypowiedzi uproszczenia, co zresztą pokazują wzmiankowane wyżej definicje OECD
i MFW. Otóż bezpośrednia inwestycja, rozumiana jako uzyskanie odpowiedniej pozycji w już istniejącej instytucji, może w tym ujęciu dotyczyć wyłącznie rozwiązań typu
brownfield i pomija się kwestię interesu kraju goszczącego, poza dokapitalizowaniem
istniejącej firmy. Tego rodzaju uproszczone podejście do BIZ ma więc dziś historyczny
charakter, dotyczy wyłącznie wspomnianego ujęcia mikro – mikro, a przy okazji stanowi
przysłowiową wodę na młyn dla nielicznych dziś, co prawda, zwolenników opinii o zagrożeniach dla gospodarki narodowej wynikających z napływu obcych inwestycji.
To, co jest najbardziej potrzebne – z punktu widzenia interesu kraju goszczącego,
ale mającego niższy poziom rozwoju niż kraj pochodzenia inwestycji BIZ – to inwestycje
typu greenfield. Chodzi tu o budowę nowych rozwiązań, dających miejsca pracy i przynoszących dochody budżetowe (choć zależnie od ustaleń inwestycje mogą być zwolnione z danin nawet przez wiele lat), stwarzających nowe możliwości technologiczne
i produkcyjne czy przynoszących efekty mnożnikowe w postaci „obrastania” inwestycji
przez miejscowe firmy towarzyszące: kooperacyjne, partnerskie, usługowe czy outsourcingowe. Określając zatem bezpośrednie inwestycje zagraniczne z punktu widzenia
interesu krajów goszczących, można je uznać za działania mające za zadanie przynieść
tym krajom wyżej wskazane korzyści.
Komentując dorobek wspomnianych autorów, trzeba podkreślić, że ich prace powstały przed wieloma laty. Przywoływana wielokrotnie w literaturze publikacja R. Vernona ukazała się ponad pięćdziesiąt lat temu, przy czym nawiązuje ona do prac E. Heckschera i B. Ohlina oraz W. Leontiefa, starszych o kolejne dwadzieścia–trzydzieści lat.
R. Vernon wykorzystuje dane dotyczące relacji handlowych USA głównie z krajami wysoko rozwiniętymi, a tylko w niewielkim stopniu uwzględnia rynki krajów słabo rozwiniętych, co zresztą w tamtych czasach było zrozumiałe. Praktycznie jednak, już w momencie swojego powstania, koncepcja R. Vernona była negatywnie weryfikowana przy
okazji badań tzw. paradoksu Leontiefa. W. Leontief wykazał, że – przynajmniej w warunkach gospodarki amerykańskiej – teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina nie
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sprawdza się, gdyż wbrew niej Stany Zjednoczone były wówczas eksporterem dóbr
pracointensywnych, a importerem kapitałochłonnych, choć powinno być odwrotnie.
Jak zatem R. Vernonowi udało się jednak udowodnić trójfazowość cyklu produktu właśnie na przykładzie gospodarki amerykańskiej? Być może rozwiązanie tej zagadki tkwi
w istniejącym w latach powojennych porządku ekonomicznym świata zachodniego,
wynikającym z ustaleń w Bretton Woods. W ciągu ponad dwóch powojennych dekad
w obrotach między USA i Europą Zachodnią utrzymywał się sztywny kurs dolara, a jeszcze dłużej istniała w USA ochrona celna przed napływem tanich dóbr importowych. Tak
więc, wobec braku tego rodzaju elementów wolności gospodarczej, przepływy kapitału
inwestycyjnego – w myśl założeń R. Vernona – musiały natrafiać na bariery i to mogły
być przesłanki istnienia pierwszej fazy cyklu produktu. Rosnąca konkurencja na rodzimym rynku musiała wywołać wzrost, początkowo niskiej, cenowej elastyczności popytu, a więc dalsze utrzymywanie produkcji na rodzimym rynku przestawało mieć uzasadnienie. Ponadto, zniesienie zasady sztywnych kursów dolara umożliwiło osłabienie
walut narodowych w krajach Europy Zachodniej, co przełożyło się na potanienie eksportu z tych krajów. Sytuacja międzynarodowa, dotycząca lokalizacji inwestycji, zmieniła się
także w związku z rosnącą aktywnością międzynarodowych korporacji.
Czy jednak koncepcja R. Vernona pasuje do sytuacji, w której rolę źródła pochodzenia inwestycji zagranicznych częściowo przejmują rynki wschodzące? Innymi słowy: Czy
niektóre produkty w tych krajach osiągnęły, opisane przez R. Vernona, drugie stadium,
zachęcające do przenoszenia produktu na mniej zaawansowane rynki? Sytuacja rynków
wschodzących jest pod niektórymi względami nieporównywalna z warunkami analizowanymi przez R. Vernona, gdyż praktycznie od swego zarania działają one jako gospodarka otwarta, poddana konkurencji z zewnątrz, a ponadto dysponują relatywnie niewielkim kapitałem (pomijając Chiny czy Indie, które są wyjątkami). Ponieważ jednak dla
swojej zagranicznej działalności przedsiębiorcy z tych rynków poszukują rozwiązań niszowych, to nie można wykluczyć, że mechanizm przepływu inwestycji zawiera jednak
podobieństwa do modelu zaobserwowanego przez R. Vernona. Pośrednio potwierdza
to słuszność pierwszej hipotezy sformułowanej na potrzeby niniejszego opracowania.
Słabością koncepcji R. Vernona i jego kontynuatorów jest punkt mówiący o powrocie dobra na rynki pierwotne w postaci importu. W dzisiejszych warunkach przyspieszonego postępu technologicznego i pojawiania się nowych produktów potwierdzenie
tego jest wątpliwe i wydaje się nawet niemożliwe. Wyjątkiem może być powrót mody
na produkty retro, np. w przemyśle radiowo-technicznym, samochodowym czy odzieżowym. Również sygnalizowany w ostatnich latach powrót kapitału amerykańskiego
z Chin nie potwierdza poglądu R. Vernona, gdyż jest skutkiem wzrostu stopy procentowej w USA i malejącej opłacalności inwestowania na rynku chińskim [Avendano 2017].
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Tak więc dotychczasowe teoretyczne ujęcia BIZ w niewielkim stopniu wyjaśniają bieżące
zjawiska w tym zakresie, co potwierdza słuszność sformułowanej na początku opracowania drugiej hipotezy.
Wśród tak zróżnicowanych obecnie scenariuszy bezpośrednich inwestycji zagranicznych zupełnie jednostronnie została potraktowana w teoretycznych ujęciach kwestia
konkurencji między inwestorami zewnętrznymi w dzisiejszej sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie. O ile w dobie nieistniejącego już podziału Wschód – Zachód
zrozumiałe było lokalizowanie inwestycji w obrębie danego obszaru wpływów, czyli
kwestia rywalizacji inwestorów rzadko kiedy występowała, to teraz – w warunkach gospodarki otwartej – pojawiają się różnorodni gracze. Obok znanych od dawna liderów
inwestycji zagranicznych, a więc korporacji ponadnarodowych i przodujących firm z krajów wysoko rozwiniętych, obok aktywnych w ostatnich latach nowych gigantów gospodarki światowej, czyli Chin i Indii, występują dziś także inwestorzy pochodzący z krajów
średnio rozwiniętych, którzy stają się coraz bardziej aktywni w zakresie bezpośredniego
inwestowania na obcych rynkach. Brakuje jednak empirycznych badań uzasadniających
rosnącą siłę konkurencyjną tych inwestorów.

Zakończenie
Skoro mowa o inwestycjach na rynkach słabo rozwiniętych warto przywołać wypowiedź P. Streetena, jednego z czołowych przedstawicieli ekonomii rozwoju w czasach jej
świetności, czyli w latach zainteresowania nauki problematyką rozwoju Trzeciego Świata [Streeten 1969]. Pisząc o tych zagadnieniach w 1969 r. P. Streeten stwierdził, że wiele
ówczesnych przemyśleń na temat znaczenia inwestycji zagranicznych dla rozwoju jest
obciążonych doświadczeniami z XIX w. Parafrazując te słowa, dziś można powiedzieć,
że obecne podejście do tych kwestii jest obciążone poglądami z wczesnych lat powojennych, uwarunkowanymi ustaleniami z Bretton Woods, które kształtowały relacje USA
i Europy Zachodniej. Innymi słowy, adekwatność ujęć teoretycznych do współczesnych
uwarunkowań jest ograniczona.
P. Streeten przestrzegał przed nadmiernym udziałem obcego kapitału w gospodarce
słabiej rozwiniętego kraju, gdyż kapitał ten umiejscawia się w strategicznych sektorach
gospodarki, co może grozić utratą samodzielności [Streeten 1969]. Można zatem wywnioskować, że we wrażliwych obszarach gospodarki uboższego kraju powinien dominować sektor publiczny. W takim układzie do zagospodarowania przez zewnętrznych
inwestorów pozostałyby nisze, tymi zaś z zasady wielkie korporacje nie interesują się.
Kolejne spostrzeżenie P. Streetena dotyczyło warunków funkcjonowania BIZ w słabiej
rozwiniętej gospodarce [Streeten 1969]. P. Streeten uwzględnił tu obciążenia podatkowe
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i bezpieczeństwo inwestycji jako czynniki przyciągające inwestorów. W praktyce oznacza
to znaną strategię „otwartych drzwi” i jej dzisiejszą odmianę, czyli specjalne strefy ekonomiczne, w których zapewnia się inwestycjom niezmienność warunków funkcjonowania.
Spostrzeżenia te, choć zostały sformułowane przed blisko półwieczem, zawierają
wiele aktualnych dzisiaj elementów. Ekonomia rozwoju w jej trzecioświatowym ujęciu
była zdominowana przez pryzmat postkeynesizmu, zakładającego aktywną rolę państwa. Dziś obserwujemy stopniowy powrót do tego modelu, widoczny na co bardziej
ustabilizowanych rynkach afrykańskich czy latynoamerykańskich. Potwierdza to tezę
o pojawiających się szansach dla inwestycji z rynków wschodzących.
Potencjał bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynkach krajów słabo rozwiniętych jest duży, przy czym – pomijając sektor górnictwa – są to często branże niszowe, ważne dla miejscowego odbiorcy, a przyszłościowo także dla eksportu. Dotyczy to w pierwszej kolejności produktów rolno-spożywczych. Ograniczenie subsydiów eksportowych do
tych produktów w krajach wysoko rozwiniętych w wyniku negocjacji WTO (kraje rozwijające się mają na to czas do 2023 r., najuboższe zaś do 2030 r.) nie przyniosło jednak oczekiwanych skutków w postaci zwiększenia eksportu tych dóbr przez kraje rozwijające się.
Przetwórstwo rolno-spożywcze na tamtejszych rynkach jest więc wciąż niewykorzystaną
szansą dla inwestorów zagranicznych, niekoniecznie z krajów najbogatszych.
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Social media – nowy paradygmat marketingu
bankowego
Social Media – a New Paradigm of Banking Marketing
Abstract: The Internet has become a key communication channel, which has contributed
to changes in communication with clients in order to meet their needs.
The main goal of submitted paper is to present the concept of a new paradigm of banking marketing based on social media.
The basis of the article preparation was the analysis of literature in the marketing area,
management brand and customer service. The characteristics and role of social media in
communication with banks has been described.
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Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych zmienia życie i zachowania konsumentów. Dostępność Internetu wpływa na wszystkie sfery egzystencji ludzkiej, w tym na
sposób komunikacji interpersonalnej, uczenie się, a nawet na styl dokonywania zakupów. Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk we współczesnej gospodarce
jest wirtualizacja procesów biznesowych i transakcji, tj. przenoszenie ich do przestrzeni
cyfrowej, co daje nową jakość w postaci gospodarki sieciowej.
Czynnikiem generującym przemiany jest rozwój technologii ICT, stymulujący technologie internetowe oraz stwarzający nowe możliwości w zakresie komunikacji, tak
w wymiarze podmiotowym (uczestnicy przestrzeni wirtualnej), jak i przestrzennym (globalny zasięg komunikacji) oraz temporalnym (nawiązywanie komunikacji w czasie rzeczywistym). Postęp technologiczny znajduje przełożenie na zjawiska nowe jakościowo
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w sferze społecznej i medialnej. Pojawienie się tzw. nowych mediów, określanych też
mianem społecznościowych, np. Facebook, Twitter, Instagram, portale blogerskie, będące nowymi, nieistniejącymi wcześniej kanałami komunikacyjnymi związanymi z obiegiem informacji, spowodowało, iż media społecznościowe stały się integralną częścią
współczesnego społeczeństwa.
Przedsiębiorstwa rynkowe, czyli podmioty działające dla zysku, nastawione na utrzymanie lojalności klientów oraz pozyskiwanie nowych, zabiegając nieustannie o utrzymanie właściwego poziomu konkurencyjności, muszą reagować na zmiany stymulowane
przez nowoczesne technologie oraz generowane przeobrażenia społeczne. Zaistniała
sytuacja prowadzi do zmiany paradygmatu marketingu.
Określa się go jako zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez
środowisko specjalistów z danej dziedziny [Sułkowski 2012, s. 104]. Strategie i koncepcje
marketingowe uwzględniają procesy wirtualizacji gospodarki i rosnącej skali przenoszenia
aktywów gospodarki realnej w przestrzeni wirtualnej. Zmianom musi ulec nie tylko konstrukcja przekazu marketingowego (marketing – mix), ale i sposób podejścia do klienta.
W przestrzeni wirtualnej preferencje, zachowania i oczekiwania klienta, nie muszą być
tożsame z tymi, które przejawiał w rzeczywistości realnej. Uwzględnić należy modyfikujące
oddziaływanie nowych mediów. Kształtują one nową rzeczywistość komunikacyjną i w istocie wpływają na jakościową zmianę zachowań społecznych. W zarządzaniu marketingowym
niezbędne jest zdyskontowanie nowych możliwości i uniknięcie niebezpieczeństw, czemu
sprzyja wyższa dynamika funkcjonująca w rzeczywistości wirtualnej. Impulsy zmian rozchodzą się nieporównywalnie szybciej niż w rzeczywistości realnej, a media społecznościowe
umożliwiają bankom tworzenie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Charakterystyka social mediów
Internet daje możliwość tworzenia wirtualnych społeczności. Użytkownicy dzielą się informacjami, opiniami i wiedzą, poprzez przekazywanie treści w różnorodnych formach.
Social media stały się nieodłączną częścią życia współczesnego społeczeństwa. Początkowo ich rolą było udostępnianie informacji o znajomych i dzielenie się z nimi treściami takimi jak: statusy, zdjęcia i filmy. Z czasem umiejętność budowania wokół siebie
społeczności, pozwoliła na nawiązywanie interakcji, a w perspektywie trwałych relacji.
W związku z tym, zaczęto dostrzegać ich duży potencjał marketingowy.
W literaturze można spotkać wiele definicji pojęcia social media:
·· A.M. Kaplan i M. Haenlein określają social media, jako grupę internetowych aplikacji,
opartych na ideologicznych i technologicznych fundamentach Web 2.0, pozwalających na tworzenie i wymianę treści pochodzących od użytkowników [2010, ss. 59–68].
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·· Według Rheingold’a są to portale internetowe, które umożliwiają interakcje pomiędzy ich użytkownikami [1993, s. 6].
·· W. Gogołek uważa, iż termin social media to forma naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w sieci, pomiędzy osobami na temat wspólnych zainteresowań.
[2010, s. 162].
·· Treadway i Smith zdefiniowali pojęcie jako zbiór technologii służących do inicjowania komunikacji i przekazu treści pomiędzy ludźmi, ich znajomymi i sieciami społecznościowymi, do których należą [2011, s. 50].
·· Według D. Kaznowskiego social media to społeczne środki przekazu podlegające
ogólnodostępnej kontroli, które mogą być wykorzystane na dowolną skalę, zawierające
treść przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji [2016, s. 89].
Internauci mają możliwość tworzenia swoich sieci kontaktów, z którymi się komunikują
oraz wymieniają treściami. Jest to podstawa funkcjonowania mediów społecznościowych.
G. Mazurek wyróżnia sześć podstawowych aplikacji i narzędzi społecznościowych
[2012, ss. 100–101]:
·· blogi (blogs) – forma mediów społecznościowych, najczęściej prowadzonych przez
jednego użytkownika. Mogą dotyczyć różnych tematów, np.: moda, kulinaria, muzyka,
sport. Użytkownicy umieszczają tekstowe wpisy z datą opublikowania;
·· portale społecznościowe – strony internetowe, na których tworzone są spersonalizowane profile użytkowników, pozwalające na szybką komunikację pomiędzy użytkownikami, a także wymianę informacji w postaci komentarzy, wiadomości tekstowych,
filmów, zdjęć, emotikonów. Najpopularniejszymi portalami społecznościowymi są Facebook, Instagram i MySpace;
·· platformy komunikacyjne – strony internetowe, które opierają się na współpracy wielu użytkowników mogących tworzyć treści, bazy informacji np. Wikipedia;
·· mikroblogi – serwisy umożliwiające publikację krótkich materiałów tekstowych na
temat aktualnych wydarzeń oraz udostępnienie ich nieograniczonej liczbie odbiorców;
·· społeczności skupione wokół treści – portale pozwalające użytkownikom zamieszczanie materiałów tekstowych określonego typu oraz udostępnianie ich innym użytkownikom portalu, a także przekazywanie plików umieszczonych w sieci przez innych
użytkowników np. YouTube;
·· komunikatory internetowe – narzędzia technologiczne, dzięki którym możliwe są
bezpośrednie kontakty między użytkownikami. Jest to alternatywa dla komunikacji telefonicznej i mailowej np. Skype.
Cechami charakterystycznymi mediów społecznościowych są [Kazanowski 2016, s. 89]:
·· możliwość wykorzystania na dowolną skalę;
·· dostępność treści;
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·· wolny dostęp do tworzenia i odbioru treści;
·· realizacja dzięki idei społecznego współuczestnictwa;
·· możliwość modyfikowania pierwotnej informacji w nieskończoność;
·· brak odgórnej koordynacji między twórcami;
·· bezpośredni wpływ grupy na końcową wartość informacji;
·· niewymuszony sposób powstawania treści;
·· rozprzestrzenianie treści poprzez interakcję społeczną;
·· dostępność dla wszystkich zainteresowanych.
Media społecznościowe odróżniają się od tradycyjnych:
·· większym zasięgiem – możliwością dotarcia do liczniejszej grupy odbiorców;
·· możliwością modyfikacji;
·· trwałością;
·· niską kosztownością;
·· szerokim dostępem;
·· łatwiejszym użytkowaniem;
·· szybkością reakcji;
·· zwiększeniem świadomości marki;
·· poprawą jakości obsługi.
Głównym wyróżnikiem według B. Mroza mediów społecznościowych w porównaniu
z tradycyjnymi mediami jest proces tworzenia treści [2013, s. 81].

Komunikacja marketingowa banków w social mediach
W sektorze bankowym Internet stał się nową przestrzenią służącą do kontaktu z klientami i dystrybucji usług. Social media odgrywają ważną rolę w różnicowaniu marki i dopasowywaniu jej do wymogów konsumenta. Dla banków media społecznościowe są ważną
bazą informacyjną na temat klientów, ich opinii i preferencji. Dzięki temu mają możliwość oferowania spersonalizowanych usług, co przekłada się w dalszej perspektywie na
poziom zadowolenia klientów [Kuchciak 2012, s. 352].
Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalizacja rynków sprawiają, że banki muszą dostosowywać się do nowych warunków działania. Internet umożliwia skuteczną promocję instytucji finansowych, docierając do klientów drogą
elektroniczną.
Stałym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku jest umacnianie
relacji z konsumentami w ramach działań marketingu społecznościowego, zwanego social media marketing. Można go zaliczyć do trendu Web 2.0, który wykorzystuje specyficzną, dwukierunkową formę przekazu za pomocą mediów społecznościowych. Dzięki
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temu użytkownicy są twórcami publikowanych treści i aktywnymi uczestnikami działań
w ramach komunikacji marketingowej banków.
Wraz z rozwojem Internetu następuje też rozwój społeczeństwa informacyjnego, aktywizowanego przez szeroką dostępność wiedzy, racjonalności oraz kultury zdominowanej przez produkty informacyjne i medialne.
Budowanie trwałych relacji z klientami pozwala na kreowanie konkurencyjności wobec innych firm, dlatego też, każda z nich podejmuje działania umożliwiające jej zaistnienie wśród interesariuszy.
Media społecznościowe wykorzystują powszechnie dostępne i rozbudowane techniki komunikacji, opierając się na sieciowych i mobilnych technologiach. Zaliczamy do
nich: obraz, tekst, grafikę, linki i aplikacje [Grębosz, Siuda, Szymański 2016]. W sektorze
bankowym głównymi portalami społecznościowymi są: Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, serwis internetowy YouTube, portale internetowe i blogi internetowe. Umożliwiają one zadawanie pytań, komentowanie wiadomości, oglądanie i załączanie filmików.
Media społecznościowe umożliwiają szybkie dotarcie z ofertą do klienta w miejscu,
w którym spędza on swój prywatny czas pisząc i przeglądając posty, wysyłając wiadomości lub szukając znajomych. Klient w razie jakichkolwiek pytań o produkt czy usługę
może natychmiast skontaktować się z firmą, tworząc krótką wiadomość tekstową [Jellinek 2017, s. 153].
Celem działań Marka Zuckerberga twórcy Facebooka było stworzenie miejsca do
wirtualnych spotkań dla współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dość szybko
rosnąca liczba użytkowników spowodowała, że zaczęto dostrzegać duży potencjał marketingowy tego serwisu. Po pewnym czasie pojawiły się strony publiczne tzw. fanpage, które zamiast znajomych zaczęły gromadzić fanów danej strony. Wystarczy kliknąć
w przycisk ,,Lubię to” by natychmiast dołączyć do danej społeczności. Każda marka jest
zainteresowana zebraniem jak największej liczby takich kliknięć, gdyż przyczynia się to
do zwiększenia jej zasięgu w świecie cyfrowym [Jellinek 2017, s. 154].
Instagram służy przede wszystkim do upowszechniania zdjęć i krótkich filmów. Firma, która zdecyduje się prowadzić konto na Instagramie musi koniecznie nabyć umiejętności komunikowania się z jego użytkownikami. Na portalu tym nie powinno zamieszczać się zwykłych banerów reklamowych, gdyż nie zostaną zauważone. Uwagę trzeba
przyciągnąć zdjęciami lub filmami, w których dany produkt nie będzie odgrywał głównej
roli, lecz znajdzie się w tle. Zabieg ten ma spowodować potrzebę jego posiadania.
LinkedIn to miejsce kontaktów biznesowych. Profil firmowy powinien zawierać opis,
podstawowe informacje o ofercie, a także profesjonalne zdjęcia.
Blog internetowy zazwyczaj prowadzi jedna osoba, która dzieli się swoimi zainteresowaniami, zdjęciami i treściami z własnego życia. Prowadzona jest w formie dziennika
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online. Skupia społeczności, które mają wspólne zainteresowania. Współpraca z blogerem jest ważnym elementem strategii marketingowych. Ich opinie o produkcie danej
marki przekładają się na poziom sprzedaży produktu. Współpraca z liderem blogowym
może przybrać następujące formy: reklama displayowa, wynajęcie powierzchni reklamowej pod baner, testowanie produktu przez blogera, wpis sponsorowany, linki afiliacyjne,
wydarzenie z udziałem blogera, promocja na profilu blogera w social mediach.
W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, użytkownicy sieci globalnej są aktywnymi odbiorcami i sami kształtują strony poprzez dodawanie do nich własnych elementów.
Serwisy społecznościowe zaspokajają potrzeby m.in. rozrywki i przynależności grupowej. Czas użytkownika zdobywany jest niewielkimi kosztami inwestycyjnymi z wykorzystaniem znikomej liczby miejsc pracy.
Banki inwestują w social media ze względu na kilka czynników [Błażewicz 2016, s. 141]:
·· klienci często korzystają z tego kanału komunikacji, są chętni do dzielenia się swoimi
opiniami i doświadczeniami na temat produktów;
·· chcą budować relacje ze swoim bankiem, napisanie pytania lub komentarza jest formą wygodniejszą niż spotkanie się z doradcą w placówce banku;
·· klienci chcą być dostrzeżeni i wysłuchani, pragną uwagi, dlatego też ważne jest szybkie reagowanie na posty i komentarze.
Klientom łatwiej jest skomunikować się z bankiem poprzez profil danego portalu np.
Facebooka czy Twittera, niż dzwonić na infolinię banku. Opinie klientów są dla instytucji finansowych najistotniejszą wartością, gdyż to oni wypowiadają się o produktach.
W przypadku zadowolonych klientów mają pozytywny wpływ na ich wizerunek, natomiast gdy pojawia się ocena negatywna, jest to poważny sygnał, aby podjąć działania
korygujące. Osoby zajmujące się społeczną komunikacją bankową powinny szczególną
uwagę zwracać na to, co się dzieje w ich mediach społecznościowych.
Jakość obsługi klienta w mediach społecznościowych jest ważnym czynnikiem w komunikacji [Lupa 2016, ss. 141–142]:
·· czas reakcji na komentarz klienta – klient woli zadać pytanie dotyczące problemu na
portalu społecznościowym banku, niż czekać na połączenie z konsultantem na infolinii;
·· odsetek odpowiedzi na komentarze użytkowników – należy brać pod uwagę ilość
odbiorców danego banku;
·· szybki czas załatwienia określonego problemu – ten czynnik jest najważniejszy
dla klienta;
·· kompetencje konsultantów obsługujących klientów w mediach społecznościowych
– ważne jest odpowiednie przeszkolenie z zasad prowadzenia komunikacji w mediach,
społecznościowych, pracownicy call center, powinni znać i mieć dostęp do systemu
zarządzania relacjami z klientami (CRM);
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·· określenie zasad obsługi klienta w mediach społecznościowych – na profilu społecznościowym banku czy firmy, powinien być umieszczony regulamin komunikacji dotyczący m.in. tematyki danego serwisu, zasad komunikacji.
Internauci mają istotny wpływ na przebieg procesów komunikacyjnych w obszarze
instytucji finansowych. Podnoszenie jakości obsługi klientów w mediach społecznościowych, jest istotnym czynnikiem bankowości. Banki wykorzystują media społecznościowe
do oceny wiarygodności finansowej klientów, bo dzielą się oni swoją prywatnością. Pozwala to zdobywać informacje na temat zdolności kredytowej w przypadku wnioskowania przez potencjalnego klienta o finansowanie w banku. Publikowanie informacji czy
zdjęć na portalach społecznościowych stanowi dla banków doskonałe źródło wiedzy na
temat zasobności „portfela” klienta, np. jakim autem jeździmy, jak często podróżujemy,
w jakich sklepach kupujemy, gdzie jesteśmy zatrudnieni. Według ekspertów majątek
eksponowany na zdjęciach jest łatwy do oszacowania.
Dla banków najistotniejszymi korzyściami wynikającymi z mediów społecznościowych są:
·· pozyskanie informacji na temat obecnych i potencjalnych klientów;
·· dotarcie do większej ilości klientów;
·· poprawa jakości obsługi;
·· pozyskanie informacji zwrotnej od klientów na temat wizerunku banku, obsługi, pracowników, oferty;
·· możliwość dostosowania oferty do sytuacji życiowej klientów;
·· możliwość ulepszania oferty w zależności od preferencji, opinii i potrzeb klientów;
·· pozyskanie pomysłów na innowacyjne rozwiązania oraz nowe kierunki działania
banków;
·· budowanie trwałych relacji z klientami;
·· zwiększenie zasięgu działania banków;
·· możliwość prowadzenia kampanii marketingowych przy zmniejszonych łącznych
kosztach;
·· możliwość promocji produktów bankowych;
·· budowanie pozytywnego wizerunku banku na podstawie przychylnych opinii.
Banki korzystając ze swej strategii powinny koncentrować się na zapewnieniu
klientom pozytywnych doświadczeń w trakcie komunikacji z nimi. Działania instytucji
finansowych poprzez social media powiązane są z realizowanymi celami biznesowymi. W tabeli zaprezentowanej poniżej zostały przestawione aktywności podejmowane przy wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz źródła generujące korzyści
biznesowe.
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Tabela 1. Potencjalne obszary pozyskiwania korzyści biznesowych w wykorzystaniu
mediów społecznościowych
Aktywności

Źródła korzyści biznesowych

Public relations

Pozyskiwanie klientów, dostarczanie wiadomości, monitorowanie
nastrojów konsumentów.

Reklamowanie

Pozyskiwanie klientów, wykorzystywanie treści generowanych przez
użytkowników do kreowania i dostarczania reklamy.

Znajomość marki/produktu

Obecność marki w mediach społecznościowych powoduje, iż jest ona
dostrzegana przez użytkowników.

Budowanie reputacji

Dzielenie się ekspertyzami, wiedzą, świadome przywództwo,
generowanie wartości dla grupy docelowej.

Wykorzystywanie
doświadczenia
konsumentów

Pozyskiwanie wiedzy z rozmów, postów, wysyłanych wiadomości.

Testowanie prototypów

Doskonalenie produktów na podstawie wyników testów.

Pozyskiwanie informacji
zwrotnej

Monitorowanie opinii na temat produktów/usług, generowanie list
rankingowych.

Obsługa klienta

Angażowanie konsumentów, wykorzystywanie ich doświadczenia przy
udzielaniu odpowiedzi, rozwiązywanie problemów z obsługą.

Marketing spersonalizowany

Na podstawie informacji pozyskanych z social mediów budowanie
spersonalizowanej strategii marketingowej.

Podawanie linków do stron
internetowych

Udział w najważniejszych dyskusjach, wykorzystanie wskaźników
służących pomiarowi aktywności podejmowanych na stronach
internetowych.

Źródło: [Raman 2009, s. 9].

Brak aktywności w mediach społecznościowych może stanowić zagrożenie dla
sukcesu współczesnej marki. Banki powinny koncentrować się na doborze właściwych
wskaźników, które umożliwią pomiar uzyskiwanych efektów w obszarze mediów społecznościowych.

Zakończenie
Internet jest najszybszym kanałem komunikacji. Stwarza możliwość porozumiewania
na skalę globalną. Pojawienie się nowych narzędzi łączności poszerza zakres sposobów
dotarcia do klientów. Serwisy społecznościowe stały się środowiskiem naturalnym ludzi,
w którym banki i firmy powinny podejmować skuteczne działania marketingowe.
Ważnym czynnikiem kształtującym przewagę konkurencyjną na rynku jest interakcja z klientami, prowadzenie dialogu oraz wymiana opinii o usługach. Banki pozostając
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w ciągłym kontakcie z konsumentami mogą pracować nad dopasowaniem produktów
do ich potrzeb. Dzięki mediom społecznościowym mają możliwość spersonalizowania
oferty i odpowiedniego jej skierowania.
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Negativity of Neutrality – Study of Brokerage
Recommendations in Poland
Abstract: Stock market recommendations are an important tool to support decision making
in a group of investors who do not have specialist knowledge and who are not able to make
detailed analyzes and valuations of individual companies on their own. The effectiveness of
the recommendations has been the research subject of many researchers around the world
for several decades. Most of the research performed indicates that the recommendations
bring added value to the investment process. However, it should be noted that most of the
works do not refer to neutral recommendations, which do not indicate clearly which decision should the investor take. In this work, analysis of neutral recommendations was made in
terms of generating above-average rates of return in a short time horizon. The results of the
study indicated that neutral recommendations are received in a negative way by investors
and cause additional negative rates of return in the perspective of up to 10 sessions from the
date of publication of the recommendation.
Key words: investing, brokerage recommendations, stock market, short term returns

Introduction
The capital market is an inseparable element related to the developed free market economy. It is a place of exchange of capital goods opened to a very wide group of entrepreneurs and investors. Due to the Internet revolution and the galloping development of
mobile technologies an increasing number of investors have access to this market. Also
thanks to the development of financial engineering and the emergence of new products
and system solutions, this market is no longer associated only with the financial elite, but
seems to create an increasingly wide offer for small investors.
Certainly, this process is also supported by intermediary institutions, such as brokerage houses, which offer ever better solutions for individual investors by conducting
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educational activities, active cost policy towards clients and proposing ever better and
simpler applications enabling quick and easy access to the market through Internet.
One of the main problems of effective investing is the huge amount of information
generated and the short time for its analysis, which cause many difficulties in isolating
relevant data from information noise, which leads to making decisions under improper
impulses and heuristic distorted. In addition, much of the information that reaches the
capital market does not allow to draw clear conclusions due to its ambiguous message
about the impact on securities prices. This problem also affects stock market recommendations that are the point of interest in this study. There is a wide group of brokerage
reports whose message is neutral as it comes to future price trends related to the valued
asset. These are recommendations that do not indicate the need to buy or sell a given
stock, which leaves the transaction decision entirely on the side of the recipient of the
report. The message ordering neutral behavior, or also referred to as consistent with the
current trend, is not neutral on the side of investors who try to make certain investment
decisions on its basis. According to the author, the uncertainty associated with the lack
of clear messages about the future of a given share may cause negative feelings among
investors resulting in the appearance of short-term downward trends. The aim of the
research presented in this text is to assess the impact of neutral recommendations on
returns in the short time horizon. The author states the hypothesis that despite neutral
recommendation messages, they cause price drops in the values they refer to.

Literature review
One of the first papers dealing with the effectiveness of applying stock market recommendations was Cowles’ article published in the journal Econometrica [1933, pp. 309–324]. In
his reflections, the author analyzed 7,500 stock market recommendations from 45 American financial institutions. The study included publications from 1928 to 1932 regarding
companies listed on the American stock exchange. The analyzes carried out consisted in
determining the size of forecast errors made by stock exchange analysts, taking into account the target horizon of analyzes over one year. Walker and Hatfield [1996, pp. 13–29]
focused in their analysis on the usefulness of recommendations for individual investors.
They used classic portfolio efficiency measures (Sharpe Treynor and Jensen indicators). In
their research, a shorter horizon was analyzed than in the case of Cowles and the authors
focused on a period of less than one year. However, the conclusions from their research are
not positive from the point of view of using stock market recommendations because they
indicate that portfolios created on the basis of recommendation messages are less effective
than the market portfolio, even if transaction costs are not taken into account. Azzi [2005,
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pp. 34–380] studied brokerage recommendations issued for European markets in the years
1994–2004. Like Cowles [1933, pp. 309–324], they focused on the accuracy of signals from
valuations. Using simple measures of the relationship between the correctness of recommendations and technical parameters, the authors showed that recommendations can
bring useful information to the decision process, however, they are unstable and strongly
determined by heuristics and market phases, which requires us to consider whether recommendations are a contribution to rise and fall in the markets, or are their effect and
are created according to the current trend. Keasler and McNeil [2010, pp. 1–22] in their
analysis of recommendations disseminated through the TheStreets.com portal focused on
the rapid change in price just after the recommendation appearance in popular program
“Mad Money” broadcast by CNBC. Researchers confirmed the very short-term impact of
the reviewed recommendations, while indicating that there is no evidence for the longterm impact of media messages on price changes. For this reason, the authors recommend
caution when using this type of analysis to make decisions. Singer, Laser and Dreher [2013,
pp. 1233–1249] made a similar analysis for the German market, testing over 2,800 recommendations published by the Frankfurter Allgemeine Zeitung between September 2008
and January 2011. The main objective of the study was to check the occurrence of sentiment illustrated by autocorrelation of the rate of return. The conclusions obtained from
the conducted study are also not entirely consistent with the earlier US market research,
because the authors showed the impact of the autocorrelation of the return rate on the
published profit forecasts, but they did not confirm this phenomenon in the case of brokerage recommendations. Jones and Johnstone [2012, pp. 281–298] referred in their research
to the work of Clarke [2006, pp. 169–196], checking the correctness of recommendations
in the context of the bankruptcy of valued enterprises. Their approach, however, is slightly
different, because it focuses on indicating the relationship between issued recommendations and the prospect of bankruptcy of the company. They examined 118 bankruptcies
from the years 2000-2010. According to the model proposed by them, the recommendations for the surveyed enterprises were too optimistic and confusing. In extreme cases,
positive scenarios have been predicted even one month before bankruptcy. Researchers
thus proved the occurrence of the phenomenon of excessive optimism in the preparation
of reports, but also a certain significant level of disinformation or inaccuracy in the preparation of recommendations. Interesting conclusions about the operation of broker’s recommendations were also made by Schuster [2003, pp. 1–36] who based his reasoning on a set
of studies by other authors focused on the use of brokerage recommendations for achieving above-average rates of return. Schuster, citing dozens of analyzes made before 2003,
assesses that stock exchange recommendations are useless and even harmful to individual
investors. The reason for such reflections is the fact that the research material collected by
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him indicates that strategies based on brokerage analysis bring profits mainly before the
publication date. The harmfulness of recommendations for small investors lies primarily
in the fact that they are created by large and recognizable financial institutions, which increases the recipients’ heuristic curvatures associated with the so-called “the guru effect”,
which means they may have a tendency to use the information contained in the recommendations without a proper dose of their own thoughts. Pastusiak and Keller [2013, pp.
304–309], in their study noticed large disproportions in publishing positive recommendations even in the face of deteriorating economic trends. In addition, they point out that
the lack of uniform procedures results in the subjectivism of analysts, which leads to the
formation of recommendations through heuristic effects, such as imitation and conformism in issuing judgments. Buzała [2012, pp. 11–20] used in his research brokerage studies
from 2010-2011, also attempting to demonstrate the occurrence of above-average rates of
return associated with the publication of recommendations, which he considered as moment of publishing them on the website www.gpwinfostrefa.pl. The author managed to
show that on the day the buy recommendations were made public, they generated aboveaverage returns at the level of 0.46%, while negative messages resulted in the return of
around -0.71%. Extensive analysis was carried out by Czapiewski [2015, pp. 111–121],
checking the recommendations published in the years 1998-2013. The author investigated
their impact through the prism of the cumulative rate of return in the time interval (-10,
+10) days relative to the publication of the recommendation. The results obtained by the
researcher indicated the impact of the recommendation on quotations of valuated assets,
consistent with the announcements contained in the studies. Positive recommendations
generated cumulative rates of return in the amount of 1.98%, and negative – 3,12%.

Methodology
In order to verify the hypotheses described earlier, sell-side recommendations were
analyzed, issued by Polish and foreign brokerage houses, for companies listed on the
main market of the Warsaw Stock Exchange. The list of published recommendations on
the stock exchange in the assumed research period was obtained through the industry
websites: Bankier.pl, StockWatch.pl, GPWinfostrefa and direct websites of brokerage houses, which published their recommendations free of charge.
Due to the necessity to verify the volatility of the rates of return on individual shares
after publishing the recommendations regarding them, it was also necessary to obtain
quotations of each of the surveyed companies throughout the whole period of the study.
The quotations were obtained using the stooq.pl website. Due to the nature of the analyzes performed, it was also necessary to remove some of the observations that potentially
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distort the final conclusions. First of all, the recommendations issued for companies which
at the time of the valuation were not listed on the market, i.e. reports issued before the
debut date, have been removed. This necessity arose from the fact that in such cases it was
not possible to establish a historical reference rate, necessary to estimate above-average
rates of return in the event window. In addition, the observations that did not contain any
of the key information in further analysis were removed. In the second place, recommendations that did not belong to the group of neutral reports were eliminated from the sample, i.e. their message did not belong to the following list:
1. neutral,
2. just like the market,
3. measurement,
4. according to the market.
These are typical messages placed in neutral recommendations, used by brokerage houses
issuing recommendations on the Polish market. The analyzes also did not include recommendations for companies whose quotations did not take place on a continuous basis or which
were suspended in the period around the publication of the recommendation. This period includes a minimum of one month before that date and two weeks thereafter. Due to the very
dynamic and short-term nature of price changes after the date of publication, the sample was
also reduced by recommendations that appeared on Saturday, Sunday or other public holidays,
where quotations are not taking place, assuming that investors picked up recommendations
at the moment when they cannot make a quick transaction, it may potentially translate into
a reduced reaction or complete omission by investors of the fact that the valuation appears.
Taking into consideration the impact of neutral recommendations on stock exchange quotations, a database has been created, which the criterion of making the analysis on a maximum
wide sample, while maintaining its consistency and reliability in the context of the studied phenomenon. The database created for the needs of the study included 1305 “neutral” reports
on 326 companies listed on WSE. The analyzed instrument, which is a stock market recommendation, was specified in detail in the regulation of October 19, 2005. Therefore, this study
uses recommendations published only after the entry into force of the Regulation on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or issuers (OJ
2005 No. 206 item 1715), i.e. after October 24, 2005. The research sample ultimately covers the
period up to December 31, 2016 – almost 11 years. The time range of the survey is the longest among the publications to date regarding stock exchange recommendations on the Polish
stock market, which is why the conclusions drawn on its basis should present the market image
in the examined scope more fully than in the previous analyzes. It is also worth noting that
the proposed period covers cyclical economic and stock exchange fluctuations, which means
that the studied phenomenon and variables are tested both in the conditions of increases and
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decreases in the stock market as well as periods of better and worse general economic situation. This aspect is important because the researchers in the previous studies of the subject
paid attention to the aspect of following recommendations for current market trends and their
increased effectiveness in the case of issuing assessments in line with the current economic
situation. Stickel [1995, pp. 25–39] came to significant conclusions in this subject, pointing out
that changes in recommendations supporting the trend are stronger in influencing investors.
Also Muslu, Xue [2013, pp. 438–469] described a similar phenomenon. The presented analyzes
were finally made on a sample of 1305 recommendations.
In the study of the behavior of rates of return after the publication of the recommendation, the events analysis has been used. For the first time, this type of analysis have been used
by Fama, Fisher, Jensen and Rolla [1969, pp. 1–21). On its basis, a very wide range of later analyzes relating to stock market recommendations has been conducted. The analysis of events
requires clarification of several fundamental issues determining the course of subsequent
inference. First of all, it requires defining the reference day – the moment at which the examined event occurs. In the case of recommendation analysis, it is usually one of two moments:
the day the recommendation was issued, such as the Jegadeesh and Kim [2006, pp. 274–309]
study, or the date of its publication, as in Theissen and Zaehers [2016]. The second element
is to determine the “event window”, which is the period that will be analyzed in relation to
the defined event. This study assessed the phenomenon in the horizon of 10 trading sessions
after the date of publication of the valuation report. In order to set an above-average rate
of return, which could be attributed to the fact of the recommendation, the BHAR model
was used – buy-and-hold abnormal returns. The BHAR analysis is an option that author have
chosen out of a few methods available. One of the popular alternative is the CAR model (cumulative abnormal return), but due to the assumed buy and hold strategy as a basis of the
study, author decided to include the BHAR returns in further calculations. The additional rate
of return from the “buy and hold” strategy (BHAR) is calculated as the difference between
the rate obtained from investment in a security, when the transaction occurred at the time of
the event until the analytical window was closed and the expected rate of return in the same
period [Barber, 1997].

The point of reference for determining surplus of the rate of return on individual
stock exchange sessions was the expected rate of return resulting from the average historical rate of return for a given share obtained from 20 trading sessions preceding the
occurrence of the examined event which is publication of the stock market recommendation. This means that the expected rate of return is obtained as the average of the
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rates of return on sessions t-20 to t-1. Obtaining BHAR size in the event window, for each
observation included in the test sample, its average value was determined for all session
days following the day of publication of the recommendation and a statistical significance check of the obtained results was performed using the classic t-student test.

Results
The analyzes carried out on an 11-year research sample showed that neutral recommendations do not remain indifferent to investors’ perception. Calculation of above-average
rate of return for ten trading sessions after the publication date of the recommendation
sets is presented in the table below.
Table1. BHAR in the 10-session horizon after the date of publication of the
recommendation
t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

t+6

t+7

t+8

t+9

t+10

Average

session

-0,48%

-0,47%

-0,42%

-0,47%

-0,39%

-0,34%

-0,44%

-0,44%

-0,44%

-0,39%

Stnd. Dev.

4,33%

5,62%

6,90%

8,25%

9,51%

10,65%

11,78%

12,97%

13,89%

14,97%

p-value

0,01%

0,26%

2,74%

4,00%

13,69%

25,51%

17,70%

22,29%

25,36%

34,62%

yes

yes

yes

yes

no

no

no

no

no

no

significance

Source: own study.

Based on the above table, it can be concluded that neutral recommendations in
the first session after the release of the recommendation caused on average a negative above-average rate of return at the level of almost 0.5%. In addition, the statistical
test obtained in the result indicated its significance in the surveyed population. The
cumulative rate of return up to the 4th day of publication of the recommendation
remains at the level of -0.47% while maintaining statistical significance. Subsequent
sessions from 5 to 10 inclusive, still result in the appearance of negative rates of return
relative to expectations, but due to the high standard deviation observed at these sessions, the significance of the results obtained could not be confirmed. Nevertheless,
the analysis made indicates that the appearance of neutral recommendations is received in a negative way by investors. The effect of this is the appearance of a short-term,
four-day downward trend.
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Conclusions
On the basis of the conducted research, it can be noticed that the neutrality of broker’s
recommendations in their reception is apparent. This means that stock market investors
try to use any type of information that reaches the market in order to make a transaction.
In the case of negative price trends that we observe in the case of the examined phenomenon, the possibility of transactions is limited, because the possibilities of making
short sales on the Warsaw Stock Exchange are significantly limited. Nevertheless, the investors who had shares before the publication of the recommendation in their portfolio
may make transactions in the sale of part or all of their shares.
It should be noted that the sample included a relatively long period in which we
dealt with every stage of the business cycle on the Warsaw Stock Exchange. This means
that the neutral recommendation could have been published both during the bull market and bear market. However, the averaged result on the obtained rates of return in the
short horizon after the publication of the recommendation indicates a negative reception of this type of studies. According to the author, investors are accustomed to the fact
that the majority of published recommendations contain a positive message encouraging the accumulation or purchase of shares. The proportion indicating a significant
advantage of the number of positive recommendations over negative ones has been
confirmed many times in global and polish research, for example by Womack [1996,
pp. 137–167] or Pastusiak and Keller [2013, pp. 304–309]. In case when 1 negative recommendation is published for even up to 7 positive ones, the appearance of a neutral message may cause investors uncertainty about future price increases of a given company.
The effect is the negative rate of return observed after the appearance of such messages.
The analyzes made have positively verified the hypothesis about the negative impact of the recommendation with the neutral message. Thus, the author of the study
referred to a group of recommendations, rarely described in the literature and analyzed
its impact on the market in the long-term perspective. The added value of the presented
study is the analysis of a large research sample comprising several thousand observations, which are usually excluded from the analysis of the possibility of obtaining aboveaverage profits with the use of brokerage recommendations.
Further research directions proposed by the author within the framework of the issues addressed concern the factors that affect the acceptance of neutral recommendations. They may concern both the technical aspects of published reports and the personality characteristics of investors who use them. The author also sees the possibility of
increasing the quality of conducted analyzes by testing other horizons and time intervals in analogous analyzes, as well as in the division of the examined period in relation
414

Negativity of Neutrality – Study of Brokerage Recommendations in Poland

to a given phase of the business cycle in order to refine the conclusions presented in this
article.

References
Azzi S., Bird R., Ghiringhelli P., Rossi E. (2005), Biases and information in analysts’ recommendations: The European experience, “Journal of Asset Management”, Vol. 6, No. 5, pp. 345–380.
Barber B., Lyon J. (1997), Detecting long-run abnormal stock returns. The empirical power and
specification of test statistics, “Journal of Financial Economics”, Vol. 43, p. 344.
Buzała P. (2012), Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. Implikacje dla efektywności
rynku akcji, “Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, rynki finansowe,
ubezpieczenia”, Vol. 50, pp. 11–20.
Clarke J., Ferris S., Jayaraman N., Lee J. (2006), Are Analyst Recommendations Biased? Evidence from Corporate Bankruptcies, “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 41,
No. 1, pp. 169–196.
Cowles A. (1933), Can Stock Market Forecasters Forecast?, “Econometrica”, Vol. 1, No. 3,
pp. 309–324.
Czapiewski L. (2015), Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 862,
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, Vol. 75, s. 111-121.
Fama E., Fisher L., Jensen M., Roll R. (1969), The adjustment of stock prices to new information,
“Internantional Review”, No. 10, pp. 1–21.
Jegadeesh N., Kim W. (2006), Value of Analyst Recommendations: International Evidence, Value of
Analyst Recommendations, “International Evidence”, Vol. 9, No. 3, pp. 274–309.
Jones S., Johnstone D. (2012), Analyst Recommendations, Earnings Forecasts and Corporate
Bankruptcy: Recent Evidence, “The Journal of Behavioral Finance”, Vol. 13, pp. 281–298.

415

Jakub Keller

Keasler T., McNeil C. (2012), Mad Money stock recommendations: market reaction and performance, “Journal of Economics and Finance”, Vol. 34, No. 1, pp. 1–22.
Muslu V., Xue Y. (2013), Analysts’ Momentum Recommendations, “Journal of Business Finance &
Accounting”, Vol. 40, No. 3 & 4, pp. 438–469.
Pastusiak R., Keller J. (2013), The structure of stock exchange recommendations in Poland in the
context of anchoring effect and excessive optimism, “Journal of economics, business and management”, Vol. 1, No. 3, pp. 304–309.
Schuster T. (2003), Fifty-Fifty. Stock Recommendations and Stock Prices. Effects and Benefits of Investment Advice in the Business Media, “Leipzig University Working Paper”, Vol. 3, No. 1, pp. 1–36.
Singer N., Laser S., Dreher F. (2013), Published stock recommendations as investor sentiment in
the near-term stock market, “Empirical Economics”, Vol. 45, No. 3, pp. 1233–1249.
Stickel S. (1995), The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, “Financial
Analysts Journal”, Vol. 51, No. 5, pp. 25–39.
Theissen E., Zaehers M. (2012), The price pressure hypothesis revisited: evidence from tax-inducted selling, AFFI Conference.
Walker M., Hatfield G. (1996), Professional Stock Analysts’ Recommendations: Implications for individual investors, “Financial Services Review”, Vol. 5, No. 1, pp. 13–29.
Womack K. (1996), Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?, “Journal of
Finance”, Vol. LI, No. 1, pp. 137–167.

416

Część IV
Problemy i wyzwania dla
współczesnych organizacji

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 10 | Część II | ss. 419–437

Eryk Szwarc | eryk.szwarc@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki

Irena Bach-Dąbrowska |

ibach@wsb.gda.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania

Narzędziowo wsparte zarządzanie zmianą w procesie
planowania obsady zajęć dydaktycznych
Computer Supported Change Management in Course
Assignment Planning Process
Abstract: Course/teacher assignment planning, considering constraints of academic staff
competences, makes it possible to rationalize the realization of the didactic process costs.
Subjects related to this issue, especially those related to the acceptable course plan variants
robustness estimation to disruptions caused by the absence of employees and/or the starting of unforeseen courses, are not considered so far. In this context, the purpose of this
paper is to present a declarative model that enables the methods development of computer – assisted course assignment prototyping with miscellaneous constraints imposed by
the structure of competencies of the employed staff. The implementation of these methods
should enable the particular variants robustness estimation to selected types of disruptions in the didactic process. As a result robustness level measure of competence structure
to disruption of reduced group number is proposed. Consequently the course assignment
plan that guarantees a given level of robustness could be designated. Attached examples
illustrate the practical applicability of the proposed approach.
Key words: course/teacher assignment problem, change management, computer support,
robustness
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Wstęp
Od wielu lat problematyka planowania obsady zajęć dydaktycznych stanowi przedmiot,
prowadzonych badań [Andrew, Collins 1971, ss. 83–89; Carter, Laporte 1998, ss. 3–19; Domenech, Lusa 2016, ss. 1153–1160; Gunawan, Ng, Poh 2006, ss. 42–47; Ismayilova, Sagir, Gasimov, 2007, ss. 1017–1029; Qu, Wang, Easa i in. 2014, ss. 1275–1283; Tillett 1975, ss 101–104].
Otrzymane wyniki nie wyczerpują jednak wszystkich uwarunkowań związanych z omawianym czynnikiem procesu edukacyjnego. Konieczność uwzględniania zmian w zakresie
przepisów prawnych, szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, a także wymóg racjonalnego wykorzystania kadry akademickiej o ograniczonej dyspozycyjności i właściwych
kompetencjach, mają istotne znaczenie w bieżącej praktyce edukacyjnej. Potrzeby natychmiastowej korekty planu obsady zajęć dydaktycznych, zaburzonego sytuacjami losowymi
spowodowanymi absencją pracowników, fluktuacją stanu kadrowego, czy zmianą wielkości
naboru studentów należą do podstawowej grupy oczekiwań [Moszyński 2011, ss. 229–243].
Opracowania miar oceny odporności alternatywnych wariantów obsady zajęć odnośnie
wybranych rodzajów zakłóceń, związane są także z opisywanym pojęciem [Breslaw 1976,
ss. 227–230; Qu, Wang, Easa i in. 2014, ss. 1275–1283]. W kontekście tym przez odporną obsadę zajęć rozumie się taki przydział grup zajęciowych, który w sytuacji zaistnienia określonego zakłócenia gwarantuje spełnienie oczekiwanych wymagań dotyczących m.in. wymiaru godzin dydaktycznych czy minimum kadrowego. Przedstawione aspekty planowania
obsady zajęć są stosunkowo rzadko poruszane w literaturze przedmiotu. Podobna kwestia
dotyczy dostępnych komercyjnie (nieobejmujących wcześniej wymienionych opcji) systemów planowania zajęć i zarządzania zasobami ludzkimi.
W przedstawionym kontekście, tematyka niniejszej pracy wpisuje się w obszar komputerowo wspomaganego planowania obsady procesu edukacyjnego, koncentrując się
na dwóch jego aspektach: analizie możliwości wykorzystania struktury kompetencji dostępnej kadry akademickiej oraz poszukiwaniu i szkoleniu kadr (syntezy struktur kompetencji) umożliwiających realizację określonej programem puli kształceniowej.
W niniejszej pracy przedstawiono model deklaratywny, definiujący określone warunki, jakie musi spełnić poszukiwane rozwiązanie dotyczące planowania obsady.
Umożliwia on wariantowanie decyzji związanych z zarządzaniem zmianą kompetencji
zatrudnionych pracowników. Deklaratywny charakter zaproponowanego modelu pozwala na jego bezpośrednią implementację w środowiskach informatycznych takich
jak ECLiPSe [eclipse.org] czy OzMozart [mozart.github.io], bazujących na paradygmacie programowania deklaratywnego. Daje to możliwość poszukiwania rozwiązań dopuszczalnych, spełniających wszystkie ograniczenia dotyczące obsady zajęć dydaktycznych oraz oceny odporności poszczególnych jej wariantów na wybrane rodzaje
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zakłóceń procesu dydaktycznego i wyznaczanie grafików gwarantujących zadany poziom odporności na pojawiające się zakłócenia.
Kontynuację przedstawianych rozważań stanowi kolejny rozdział dotyczący stanu
badań z zakresu wybranej literatury przedmiotu. Rozdział 3 przedstawia model deklaratywny rozważanego problemu obsady zajęć, jest on poprzedzony przykładem. Opracowany schemat wykorzystany został w rozdziale 4 do sformułowania problemów analizy
i syntezy struktur kompetencji zapewniających określoną odporność wyznaczanych
planów obsady na zakłócenia procesu dydaktycznego. Rozdział 5 omawia wybrane modele ilustrujące możliwości praktycznego zastosowania zaproponowanego rozwiązania
w zarządzaniu zmianami grafików kadry dydaktycznej. Wnioski i kierunek dalszych prac
przedstawiono w zakończeniu.

Stan badań
Problem planowania obsady zajęć, a inaczej mówiąc, przydziału nauczycieli (ang. teacher/course assignment problem), należy do jednego z pięciu podproblemów akademickiego planowania zajęć [Carter, Laporte G 1998, ss. 3–19]:
1. teacher assignment problem – dotyczy tylko przydziału nauczycieli do kursów,
bez uwzględnienia, kiedy i gdzie będą odbywać się zajęcia;
2. class-teacher timetabling problem – obejmuje harmonogramowanie zajęć nauczycieli zapewniając, że żaden z nich nie będzie miał zaplanowanych zajęć z dwóch
i więcej przedmiotów w tym samym czasie; przyjmuje się, że nauczycielom przydzielono już odpowiednie przedmioty;
3. course scheduling/course timetabling problem – dotyczy układania kursów
w czasie oraz miejscu (sali/laboratorium);
4. student scheduling problem – obejmuje harmonogramowanie kursów w taki
sposób, że student nie może mieć zaplanowanych więcej niż jednych zajęć w tym
samym czasie;
5. classroom assignment problem – obejmuje przydzielanie sal zajęciowych do kursów uwzględniając potrzeby takie jak wyposażenie i pojemność pomieszczeń.
Kwestią wyróżniającą podproblem numer 1 jest fakt, iż ma on miejsce przed ułożeniem kursów w określonych oknach czasowych [Gunawan, Ng, Poh 2006, ss. 42–47],
czasami spotyka się również określenie, że jest to pierwsza faza ogólnego planowania
zajęć [Minhaz 2007, s. 36].
Planowanie harmonogramu zajęć (timetabling) oraz ich obsady zaliczane są do problematyki dyskretnej optymalizacji wielokryterialnej [Ismayilova, Sagir, Gasimov 2007,
ss. 1017–1029, Moszyński 2011, ss. 229–243]. W praktyce są to kwestie jednokryterialne.
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Zmienne decyzyjne tak zmodyfikowanych problemów opisują różnice pomiędzy bieżącymi
wartościami kryteriów, a sformułowanymi dla nich poziomami aspiracji (wartościami docelowymi poszczególnych kryteriów). Funkcja celu przyjmuje postać ważonej sumy tych różnic.
Problematyka obsady zajęć stanowi przedmiot prac odwołujących się do różnych modeli optymalizacji poziomu wykorzystania zasobów [Andrew, Collins 1971, ss. 83–89; Hsu,
Chao, 2009, ss. 256–263; Milewska 2015, ss. 40–45; Schniederjans, Kim 1987, ss. 87–96; Tillett
1975, ss. 101–104; Yang, Kim 2015, ss. 232–235]. Najczęściej wykorzystywanym przykładem
jest model opisujący sytuację, w której znana jest przydatność (ocena stopnia kompetencji) poszczególnych członków kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów
ustalonych w ramach np. przyjętych programów kształcenia. Każdy z wykładowców może
prowadzić tylko jeden przedmiot, a każdy z tych przedmiotów może być prowadzony jednocześnie tylko przez jednego wykładowcę. Należy tak przydzielić wykładowców do poszczególnych przedmiotów, aby łączna efektywność (rozumiana jako suma stopni wykorzystywanych kompetencji) była jak największa. Ze względu na binarną postać zmiennych
decyzyjnych, problem sprowadza się do kwestii programowania zero-jedynkowego, który
jest szczególnym przypadkiem programowania całkowitoliczbowego.
Zagadnienia optymalnego wykorzystania struktur kompetencji (umiejętności, predyspozycji) dostępnej kadry akademickiej znalazły swój wyraz m.in. w pracy implementującej model programowania liniowego, uwzgledniający preferencje nauczycieli
do prowadzenia danych przedmiotów [Breslaw 1976, ss. 227–230]. Schniederjans i Kim,
[1987, ss. 87-96] wykorzystali metodę zero-jedynkowego programowania celowego do
opracowania zagadnienia obsady zajęć.
Praca badaczy Andrew i Collins’a [1971, ss. 83–89] przedstawia odmienny model, który uwzględnia preferencje przedmiotów wybieranych przez pracownika oraz ocenę jego
efektywności przy wywiązywaniu się ze stosownych obowiązków. Bierze on pod uwagę
ograniczenia wynikające z dziennego limitu godzin pracy oraz obowiązującego w danej jednostce obciążenia. Rozwinięciem powyższego schematu mającego na względzie
preferencje nauczycieli deklarujących liczbę prowadzonych przez siebie zajęć z danego
przedmiotu oraz liczbę grup studenckich przedstawia praca Tillett’a [1975, ss. 101–104].
Omawiane rozszerzenie uwzględnia również ograniczenie wynikające z maksymalnej
liczby przedmiotów, do których nauczyciel jest się w stanie przygotować.
W pracy Yang’a i Kim’a [2015, ss. 232–235] przedstawiono model uwzględniający
współczynnik dopasowania pracownika do kursu, który obliczany jest za pomocą ilorazu studenckiej oceny dopasowania nauczyciela względem przedmiotu i samooceny nauczycielskiej, w której prowadzący oceniają swoje dopasowanie do przedmiotu. Celem
jest taki przydział kursów dla prowadzących je pracowników, w wyniku którego łączne
dopasowanie, rozumiane jako suma stopni dopasowania, jest maksymalizowane.
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Modele rozważane w pracach Hsu i Chao [2009] oraz Ismayilova, Sagir’a i Gasimov’a [2007,
ss. 1017–1029] uwzględniają preferencje nauczycieli obejmujące przedziały czasowe w ich
tygodniowych planach zajęć. Obsadzane przedmioty są niepodzielne, tzn. mogą być przydzielane tylko w całości (w pełnym wymiarze) i tylko jednemu pracownikowi. Podobny
model, uwzgledniający preferowane terminy prowadzenia zajęć, rozważany jest również
w pracy [Milewska 2015, ss. 40–45] wyróżniającej przedmioty obowiązkowe i obieralne,
a także zajęcia wynikające z indywidualnego toku studiów.
Kompendium ”Teaching load allocation in a teaching unit: Optimizing equity and
quality” [Qu , Wang, Easa i in. 2014, ss. 1275–1283] należy do jednej z nielicznych prac
odnoszących się do problemu obsady zajęć dydaktycznych, gdzie zamiast preferencji
uwzględniono zakresy kompetencji dostępnej kadry akademickiej. Przyjęty w niej model zakłada, że poszczególne przedmioty powinny być prowadzone przez nauczycieli,
których kompetencje najlepiej spełniają przypisane im wymagania.
Dokonany przegląd wskazuje, że zgodnie z klasyfikacją Carter’a i Laporte [1998,
ss. 3–19] modele problemu obsady zajęć zawierają preferencje nauczycieli do prowadzenia określonych przedmiotów lub ich obszarów. Dodatkowo zauważyć należy,
iż prowadzone badania kwestii obsady zajęć dydaktycznych nie uwzględniają ograniczeń wnoszonych przez strukturę kompetencji zatrudnianej kadry akademickiej.
Nie uwzględniają również miar i związanych z nimi ocen odporności wariantów planowanej obsady w związku z zakłóceniami procesu dydaktycznego spowodowanego absencją pracowników i/lub zmianą liczby grup zajęciowych. W tym kontekście
podejmowana tematyka wprowadza nowe aspekty do ogólnego problemu planowania zajęć.

Model problemu obsady zajęć
Planowanie obsady zajęć dydaktycznych pracowników polega na przypisaniu każdemu
pracownikowi takich obszarów tematycznych i takich przedmiotów, które są realizowane
w wymiarze gwarantującym spełnienie następujących wymagań:
1. Przedmioty mogą być prowadzone tylko przez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje;
2. Przedmioty są podzielone na obszary tematyczne, które mogą być przypisane
do różnych pracowników;
3. Obciążenie dydaktyczne każdego pracownika jest nie mniejsze od wymaganego pensum i nie większe niż ustalony limit (w praktyce np. ¼ ponad pensum dla
pracowników naukowo-dydaktycznych i ponad ½ pensum dla pracowników dydaktycznych).
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Przykład 1.
Dany jest zbiór przedmiotów {P1, P2} wraz z przypisaną do nich liczbą grup studenckich h1, h2. Przedmioty podzielone są na obszary tematyczne oi,j, realizowane w określonym wymiarze godzin li,j, tabela 1, gdzie: oi,j – oznacza obszar tematyczny określonego
przedmiotu, li,j – oznacza liczbę godzin przypadającą na jedną grupę danego obszaru
tematycznego h1.
Tabela 1. Struktura przedmiotów P1, P2
przedmiot

atrybuty

liczba grup h1

P1

P2

4

5

obszar oi,j

o4,1

o4,2

o4,3

liczba godz. na grupę li,j

15

10

5

łączna liczba godz.

60

40

20

o5,1

o5,2

o5,3

7

8

15

35

40

75

Źródło: opracowanie własne.

Do realizacji zajęć przewidziany jest zespół czterech nauczycieli, którego strukturę kompetencji przedstawia tabela 2. Wartość „1” oznacza, że dany nauczyciel posiada
kompetencję w danym obszarze tematycznym, z kolei wartość „0” oznacza jej brak.
Przez strukturę kompetencji rozumie się relację przyporządkowującą każdemu nauczycielowi obszary tematyczne przedmiotów, które może prowadzić.
Tabela 2. Struktura kompetencji gi,j pracowników E1, E2, E3, E4
P1

przedmiot

nauczyciel
E1
E2
E3
E4

P2

o4,1

o4,2

o4,3

o5,1

o5,2

o5,3

1
0
0
1

1
0
0
0

1
0
1
1

0
1
0
1

0
1
0
0

0
1
1
0

Źródło: opracowanie własne.

Przyjmuje się następujące ograniczenia:
·· zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli o odpowiednich kompetencjach;
·· dopuszczalny godzinowy wymiar przydziału zajęć dla wszystkich nauczycieli, w całym roku akademickim wynosi: min = 40 godzin; max = 80 godzin;
·· obciążenie dydaktyczne nauczycieli powinno być zrównoważone, tzn. przykładowo pracownicy powinni być obciążeni zajęciami w taki sposób, aby różnica
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w wymiarach ich obciążeń nie przewyższała 20 godzinzlecone godziny muszą pokrywać pensum dydaktyczne nauczycieli, tzn. suma liczby godzin do zrealizowania
powinna być większa bądź równa sumie godzin wynikających z pensum wszystkich pracowników.
Rozważany problem sprowadza się do poszukiwania takiego przydziału grup studenckich do poszczególnych nauczycieli, który gwarantuje spełnienie wszystkich powyższych ograniczeń.
Oprócz sytuacji, w której niezmienne są: liczba nauczycieli, liczba przedmiotów, liczba grup, itp. zdarzają się przypadki związane z:
·· uruchomieniem dodatkowych grup zajęciowych bądź nowych kierunków studiów;
·· zmianą liczby grup studenckich wynikającą z błędnych oszacowań wyników rekrutacji;
·· zmianą stanu kadrowego;
czyli z zakłóceniami wymuszającymi korektę istniejącego planu obsady zajęć. Oznacza to
konieczność poszukiwania struktur kompetencji odpornych na tego typu zdarzenia.

Model deklaratywny
W obszarze planowania obsady zajęć dydaktycznych można wyodrębnić zbiory zmiennych charakteryzujących: strukturę uczelni, parametry określające jej miary ilościowe,
zmienne decyzyjne określające obsadę zajęć i kompetencje nauczycieli, a także wiążące
je ograniczenia:
Zbiory:
W: zbiór podstawowych jednostek organizacyjnych PJO uczelni, indeksowany
przez q;
Kq: zbiór kierunków prowadzonych w jednostce Wq, indeksowany przez e;
Peq : zbiór przedmiotów prowadzonych w ramach kierunku Keq , indeksowany
przez i;
Eq: zbiór pracowników zatrudnionych w q-tej jednostce organizacyjnej, indeksowany
przez k;
Parametry:
lw: liczba PJO;
Keq: e-ty kierunek prowadzony w q-tej jednostce organizacyjnej;
Ekq : k-ty nauczyciel zatrudniony w jednostce organizacyjnej Wq;
le(q): liczba nauczycieli w jednostce organizacyjnej Wq;
lk(q): liczba kierunków prowadzonych w jednostce Wq ;
Peq,i : i-ty przedmiot prowadzony w ramach e-tego kierunku jednostki Wq ;
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lp(e, q): liczba przedmiotów prowadzonych w ramach kierunku Keq ;
oeq,i,j : j-ty obszar tematyczny realizowany w ramach przedmiotu Peq,i;
lo(e, q, i): liczba obszarów tematycznych w ramach przedmiotu Peq,i;
leq,i,j : liczba godzin j-tego obszaru tematycznego realizowanego w ramach przedmiotu Peq,i;
heq,i : liczba grup studenckich przypisanych do przedmiotu Peq,i (heq,i є N),
skq : liczba godzin pensum k-tego nauczyciela (skq є N );
zkq : górna granica godzin k-tego nauczyciela (zkq є N);
Zmienne decyzyjne:
gkq,,q’e, i , j : kompetencja nauczyciela Ekq do prowadzenia j-tego obszaru tematycznego
przedmiotu Peq,’i; gkq,,q’e, i є {0, 1};
xkq,,q’e, i , j : liczba grup zajęciowych j-tego obszaru tematycznego przedmiotu Peq,’i przypisanych do nauczyciela Ekq ;
Ograniczenia:
1. Zajęcia (obszary tematyczne zajęć) mogą być prowadzone tylko przez nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje:
(1)
xkq,,q’e,i , j = 0, gdy gkq,,q’e,i , j = 0 		
2. Do każdego obszaru j zajęć przedmiotu Peq, ’i jest przypisana wymagana liczba grup:
(2)
∑qlw=1 ∑kl=e1(q) xkq,,q’e,i , j = heq,’i 		
dla e = 1 …lk(q’); q’ = 1 …lw; i = 1 …lp (e, q’); j = 1 …lo (e, q, i)
3. Wykonanie pensum skq przypisanego każdemu nauczycielowi Ekq winno być zagwarantowane:
(3)
∑qlw’=1 ∑el=k1(q’) ∑li=p1(e, q’) ∑lj=o1(e, q’, i) xkq,,q’e,i , j ∙ leq,’i, j ≥ skq
dla q = 1 …lw; k = 1 …le(q)
4. Liczba godzin przydzielona nauczycielowi Ekq nie powinna przekraczać zadanej
(4)
wartości: ∑qlw’=1 ∑el=k1(q’) ∑li=p1(e, q’) ∑lj=o1(e, q’, i) xkq,,q’e,i , j ∙ leq,’i, j ≥ zkq
dla q = 1 …lw; k = 1 …le(q)
Odwołując się do wcześniejszego przykładu, przedstawione pojęcia struktury kompetencji i obsady zajęć w proponowanym modelu, reprezentowane są odpowiednio
przez zmienne decyzyjne gkq,,q’e,i , j i xkq,,q’e,i , j. Dla tak zbudowanego modelu możliwe jest postawienie następujących pytań:
1. Czy przy danej strukturze kompetencji gkq,,q’
istnieje taka obsada zajęć xkq,,q’e,i , j , która
e ,i , j
gwarantuje każdemu nauczycielowi wykonanie godzin mieszczących się w zakresie
(3) i (4) przy spełnieniu pozostałych ograniczeń (1), (2)?
2. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaka struktura kompetencji gkq,,q’
zapewnia istnienie
e ,i , j
q,q’
obsady zajęć xk, e , i , j ,, która gwarantuje każdemu nauczycielowi wykonanie godzin
mieszczących się w zakresie (3) i (4) przy spełnieniu pozostałych ograniczeń (1), (2)?
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Możliwe jest również wprowadzenie miary odporności struktury kompetencji na zakłócenie w postaci zmniejszenia liczby grup zajęciowych.
Definicja
Przyjmując, że LW oznacza liczbę wariantów zmniejszenia liczby grup spełniających ograniczenie d), natomiast LH liczbę wariantów, dla których struktura kompetencji umożliwia
obsadę zajęć spełniającą wszystkie ograniczenia, to odporność danej struktury kompetencji na zakłócenie zmniejszenia dowolnej liczby grup można wyrazić przez:
LH
		
(1)
RH = —
LW
Przykładowa interpretacja:
·· RH = 1 oznacza, że struktura kompetencji zapewnia obsadę zajęć w każdym przypadku zmniejszenia liczby grup;
·· RH = 0,5 oznacza, że struktura kompetencji zapewnia obsadę zajęć w połowie możliwych przypadków zmniejszenia liczby grup.
Dla wprowadzonej miary odporności możliwe jest formułowanie pytań:
1. Jaka jest odporność RH danej struktury kompetencji gkq,,q’
na potencjalne zmiany
e ,i , j
liczby grup?
2. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaka struktura kompetencji gkq,,q’
ma odporność na okree ,i , j
ślonym poziomie?
Wymienione wyżej zbiory zmiennych decyzyjnych i łączących je ograniczeń składają
się na model deklaratywny planowania obsady zajęć dydaktycznych, na bazie którego
sformułowano problem.

Sformułowanie problemu
Rozważany problem obsady zajęć dydaktycznych można podzielić na 2 etapy:
a) Etap 1 – sprowadza się do poszukiwania takiego przydziału grup studenckich
do poszczególnych nauczycieli, który gwarantuje spełnienie wszystkich przyjętych
w modelu ograniczeń.
b) Etap 2 – sprowadza się do poszukiwaniu struktur kompetencji zapewniających
obsadę zajęć przy spełnieniu przyjętych ograniczeń, w przypadku braku rozwiązań
dla etapu 1.
Jeżeli wystąpi trudna do przewidzenia sytuacja związana ze zmniejszeniem się
liczby grup (hi) przypisanych do określonych przedmiotów, pojawia się konieczność
modyfikacji wcześniej zaplanowanej obsady zajęć. W takich przypadkach decydent
(planista) staje przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: czy przyjęta struktura
kompetencji zespołu pracowników umożliwia modyfikację istniejącej struktury dla
zmienionej liczby grup studenckich? W kontekście wprowadzonej miary odporności,
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kontynuując rozważany przykład, można sformułować bardziej uszczegółowione pytania w postaci:
a) Czy istnieje, (jeśli tak, to jaką ma postać) struktura kompetencji o odporności RH ≥ 0,8?
b) Czy istnieje, (jeśli tak, to jaką ma postać) struktura kompetencji o odporności
RH = 1?
Propozycje poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, przedstawiono w kolejnym rozdziale.

Zarządzanie zmianą obsady zajęć
Procedury obsady zajęć dydaktycznych regulowane są indywidualnymi, ustalanymi przez
poszczególne uczelnie zasadami, regułami i kryteriami. Złożoność, zmienność i różnorodność tych uwarunkowań do pewnego stopnia uzasadnia brak systemów komputerowych
integrujących różne obszary funkcjonowania uczelni a także mechanizmów wspomagających organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym szkół wyższych. Pomimo istniejących trudności niezbędne jest podejmowanie działań logistycznych wspomagających
decydentów w zakresie wybranych funkcjonalności zarządzania procesem dydaktycznym,
np. związanych z planowaniem struktury kompetencji kadry akademickiej.

Planowanie struktury kompetencji
System obsługujący tego typu funkcjonalność ma być pakietem oprogramowania wspomagającym planistę układającego obsadę zajęć dydaktycznych. Zasilany jest danymi
dotyczącymi struktury przedmiotów (np. tabela 1), kompetencji (np. tabela 2), ograniczeniami limitującymi dolną i górną granicę wymiaru godzin dla każdego nauczyciela,
a także maksymalnymi różnicami w wymiarach obciążeń wszystkich pracowników, decydującymi o poziomie zrównoważenia obciążenia dydaktycznego.
Na podstawie takich danych możliwe jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania
typu: Czy istnieje obsada zajęć spełniająca zadane ograniczenia? Jeśli tak, to jaka jest jej
postać? W przypadku, gdy w wyniku przyjętych ograniczeń nie jest możliwe uzyskanie
rozwiązania dopuszczalnego warto rozważyć pytanie odwrotne: Czy istnieje taka struktura kompetencji dostępnej kadry, która gwarantuje obsadę zajęć spełniającą zadane
ograniczenia? Jeśli tak, to jaka to jest struktura?
Schemat procedury modułu wspomagającego użytkownika w zakresie omawianej
funkcjonalności przedstawia rysunek 1. Potencjalny scenariusz ukazujący możliwości omawianego modułu przedstawia poniższy opis: Planując obsadę zajęć dydaktycznych na rok
akademicki, należy sprawdzić czy zatrudniony zespół nauczycieli Ekq o określonych kom428
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petencjach g (tabela 2), jest w stanie zrealizować program kształcenia (tabela 1), spełniając
założenia.
Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: czy istnieje dopuszczalna obsada zajęć?
Możliwości są dwie:
1. Tak, istnieje obsada – można wówczas ocenić odporność RH struktury kompetencji na zmniejszenie liczby grup poszukując odpowiedzi na pytanie: Jakie jest RH
dla danej struktury kompetencji? Otrzymana ocena mieści się w przedziale <0;1>,
a planista stawia sobie kolejne pytanie: Czy RH jest satysfakcjonujące? Istnieją dwie
możliwe odpowiedzi:
1.1. RH jest satysfakcjonujące,
1.2. RH nie jest satysfakcjonujące, a decydent ustala nowy poziom RH* i stawia
kolejne pytanie: czy istnieje struktura kompetencji o pożądanym RH*? Związane
jest to z kolejnym pytaniem: którego nauczyciela, w zakresie jakich kompetencji
przeszkolić, aby uzyskać pożądane RH*? Jeśli taka struktura nie istnieje, to możliwe jest w trybie iteracyjnym, ustalenie najwyższego możliwego poziomu RH dla
posiadanej struktury kompetencji dostępnej kadry.
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Rysunek 1. Schemat blokowy procedury komputerowo wspomaganego
wariantowania obsady zajęć
START

Dane i ograniczenia:
- struktura przedmiotów
- struktura kompetencji nauczycieli
- wymiar godzin nauczycieli
- wymiar zrównoważenia obciążeń

T

N

Czy istnieje
dopuszczalna
obsada zajęć?

Wyznaczenie/wybór
dopuszczalnej struktury
kompetencji

Obsada zajęć

Obliczenie RH struktury
kompetencji – ocena w
przedziale <0;1>

T

Czy RH jest
satysfakcjonujące
?

Obsada zajęć

Czy wymagane
jest przeszkolenie
dostępnej kadry?

T

Struktura
kompetencji

Wyznaczenie/wybór
dopuszczalnych wariantów
zatrudnienia dodatkowej kadry
dydaktycznej

N

N
Czy koszty
dodatkowego
zatrudnienia są
dopuszczalne?

N

Pożądane RH* w
przedziale <0;1>
STOP

STOP
T

Struktura kompetencji
i obsada zajęć

Czy istnieje
struktura
kompetencji o
pożądanym RH*?

N
Najwyższy poziom RH, który
można uzyskać z zadaną
strukturą kompetencji

STOP
Czy koszty
dodatkowego
zatrudnienia są
dopuszczalne?

T
Poszukiwanie takich
kompetencji dodatkowego
pracownika, dla których
zaktualizowana struktura
kompetencji uzyska
pożądaną odporność RH*

N

Czy istnieje struktura
kompetencji o
pożądanym RH*?

T

Struktura kompetencji
i obsada zajęć
STOP

Źródło: opracowanie własne.
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Jeśli dla decydenta poziom ten jest nadal zbyt niski, to należy rozważyć zatrudnienie nowego pracownika o takich kompetencjach, które sprawią, że struktura ich będzie
miała pożądane RH.
2. Nie istnieje taka obsada – należy wówczas, jak w powyższym punkcie, poszukiwać możliwości przeszkolenia nauczycieli. Gdy podniesienie poziomu kompetencji
dostępnej kadry jest niewystarczające, należy wziąć pod uwagę zatrudnienie nowego pracownika.
Istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji o szkoleniu pracowników bądź zatrudnieniu nowych jest aspekt ekonomiczny tj. koszt. Jeśli posiadany budżet jest niewystarczający do zmian w strukturze kompetencji, to następuje zakończenie procedury.
Wymienione kroki realizacji procedury mogą się iteracyjnie powtarzać w takt dynamicznie zachodzących zakłóceń procesu dydaktycznego, w trybie online.

Eksperymenty komputerowe
Przedstawione niżej przykłady eksperymentów ilustrują wybrane przypadki wyżej omówionej procedury komputerowo wspomaganego wariantowania obsady zajęć.
Eksperyment 1.
Dla danych zebranych w tabelach 1 i 2 (rozdział 3.1) poszukiwany jest taki przydział zajęć (obszarów przedmiotów) dla nauczycieli, który zagwarantuje spełnienie wszystkich
ograniczeń. Przykładowe rozwiązanie przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Obsada zajęć xi,j (liczba grup przypisanych do pracownika) spełniająca
ograniczenia

E1
E2
E3
E4

P2

P1

przedmiot
nauczyciel

o4,1

o4,2

o4,3

o5,1

o5,2

o5,3

Roczna
suma godzin

15
0
0
45

40
0
0
0

20
0
0
0

0
14
0
21

0
40
0
0

0
15
60
0

75
69
60
66

Źródło: opracowanie własne.

Eksperyment 2.
Dla omawianego przykładu, w sytuacji zakłócenia w postaci zmniejszenia liczby grup,
istnieje 20 wariantów zmiany (zmniejszenia) liczby grup studenckich. W ogólności liczba
wariantów jest równa ∏in = 1 (hi є N : liczba grup studenckich przypisanych do przedmiotu
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Pi ). Wszystkie warianty zebrano w tabeli 4, a następnie postawiono pytanie: czy przyjęta struktura kompetencji zespołu pracowników umożliwia zaplanowanie obsady zajęć
dla zmienionej liczby grup studenckich? Otrzymano odpowiedź pozytywną dla 6 z nich.
W przypadku 4 wariantów (**) nie istnieje obsada pozwalająca na realizację określonych
zajęć (tzn. struktura kompetencji zespołu jest niewystarczająca). Pozostałe 10 wariantów,
znajdujących się poniżej pogrubionej linii, nie spełnia ograniczenia d).
Tabela 4. Warianty liczby grup z przedmiotów P1,P2
Nr
wariantu
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7**
8**
9**
10**
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Liczba
grup
P1

Liczba
grup
P2

Suma
grup

4
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1

5
5
4
5
4
3
5
4
3
2
4
3
2
1
3
2
1
2
1
1

9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

Czy struktura kompetencji
(tab. 2) umożliwia
zaplanowanie obsady zajęć
spełniającej ograniczenia?
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Łączna liczba godzin do
obsadzenia
270
240
240
210
210
210
180
180
180
180
150
150
150
150
120
120
120
90
90
60

Źródło: opracowanie własne.

W kontekście wprowadzonej miary odporności LW = 10, natomiast LH = 6. Oznacza
to, że dla przyjętej struktury kompetencji (tabela 2), odporność RH = 0,6.
Eksperyment 3.
Poszukiwana jest odporność na wyższym poziomie, zobrazowana poniższymi pytaniami:
1. Czy istnieje, (jeśli tak, to jaką ma postać) struktura kompetencji o odporności
RH* ≥ 0,8?
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2. Czy istnieje, (jeśli tak, to jaką ma postać) struktura kompetencji o odporności
RH** = 1 ?
Dla pytania numer 1, strukturę kompetencji o pożądanej odporności przedstawia tabela 5. Z kolei tabela 6 ilustruje rozwiązanie pytania numer 2, czyli strukturę o odporności 1. Pola wyróżnione pogrubieniem oznaczają zmienione (podniesione) kompetencje
w stosunku do struktury z tabeli 2.

Tabela 5. Struktura kompetencji gi,j , dla której RH ≥ 0,8
P1

przedmiot
pracownik

P2

o4,1

o4,2

o4,3

o5,1

o5,2

o5,3

E1

1

1

1

0

0

1

E2

0

0

0

1

1

1

E3

0

1

1

0

0

1

E4

1

0

1

1

1

0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Struktura kompetencji gi,j , dla której RH = 1
P1

przedmiot
pracownik

P2

o4,1

o4,2

o4,3

o5,1

o5,2

o5,3

E1

1

1

1

0

0

1

E2

0

0

1

1

1

1

E3

0

1

1

0

0

1

E4

1

1

1

1

1

0

Źródło: opracowanie własne.

Dla tak otrzymanych struktur, możliwe warianty zmniejszenia liczby grup zebrano
odpowiednio w tabelach 7 i 8. Symbolem * oznaczono wariant zmniejszenia liczby grup,
dla których zadana struktura kompetencji jest niewystarczająca.
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Tabela 7. Warianty zmniejszenia grup, dla których struktura z tabeli 5 gwarantuje
obsadę
Nr
wariantu

Liczba
grup P1

Liczba
grup P2

Suma
grup

Struktura kompetencji z tabeli 5
gwarantuje obsadę?

Łączna liczba godzin do
obsadzenia

1

4

5

9

Tak

270

2

3

5

8

Tak

240

3

4

4

8

Tak

240

4

2

5

7

Tak

210

5

3

4

7

Tak

210

6

4

3

7

Tak

210

7

1

5

6

Tak

180

8**

2

4

6

Nie

180

9

3

3

6

Tak

180

10

4

2

6

Tak

180

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Warianty zmniejszenia grup, dla których struktura z tabeli 6 gwarantuje
obsadę
Nr
wariantu

Liczba
grup P1

Liczba
grup P2

Suma grup

Struktura kompetencji z tabeli
6 gwarantuje obsadę?

Łączna liczba godzin do
obsadzenia

1

4

5

9

Tak

270

2

3

5

8

Tak

240

3

4

4

8

Tak

240

4

2

5

7

Tak

210

5

3

4

7

Tak

210

6

4

3

7

Tak

210

7

1

5

6

Tak

180

8

2

4

6

Tak

180

9

3

3

6

Tak

180

10

4

2

6

Tak

180

Źródło: opracowanie własne.

Z ostatniego eksperymentu wynika, iż uzyskanie odporności na każdy wariant
zmniejszenia liczby grup, wymaga posiadania struktury kompetencji podanych w tabeli
6. Należy podnieść łącznie 5 kompetencji: po jednej u nauczycieli E1, E2, E3, a dwie sprawności w przypadku E4.
Proponowana miara pozwala zatem oceniać odporność struktury kompetencji
oraz poszukiwać ich arbitralnie ustalonych wartości. W przypadku, gdy liczba przedmiotów jest duża, nawet ponad 100, a związana z nimi liczba grup przekracza 10, to
ilość wszystkich wariantów wymagających rozpatrzenia przewyższa możliwości dostępnych komputerów. Przykładowo, przyjmując 100 przedmiotów, po 2 grupy każdy,
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liczba wariantów wynosi 2100. Liczbę tą zmniejszy ograniczenie d) (patrz tabela 4), jednak nie na tyle, aby móc poszukiwać rozwiązania w trybie online, tzn. nieprzekraczającym 3–4 minut.
W rzeczywistości zmniejszenie liczby grup dotyczy zazwyczaj tylko części kursów, np.
prowadzonych na pierwszym roku studiów. Powodem takiej sytuacji są błędne prognozy,
co do wyników rekrutacji. Przykładowo przedmiot X, szacowany do realizacji w ilości jednej grupy wykładowej i pięciu ćwiczeniowych/laboratoryjnych, po rekrutacji może obejmować tylko cztery grupy ćwiczeniowe. Jedna grupa wykładowa pozostaje bez zmian.
Oznacza to, że warianty zmniejszenia grupy wykładowej można pominąć. Błąd szacowania
wyników rekrutacji polegający na uruchomieniu trzech, dwóch lub jednej grupy z przykładowych pięciu, pojawia się niezwykle rzadko. Takie warianty mogą zostać pominięte,
a w konsekwencji zmniejszony zakres zakłóceń radykalnie zawęża przestrzeń potencjalnych rozwiązań. W efekcie można założyć, że rozważane będą tylko te warianty, dla których liczba zmniejszonych grup będzie mniej lub bardziej prawdopodobna dla decydenta.
W tym przypadku może być właściwe wykorzystanie modeli i metod logiki rozmytej.

Zakończenie
Przedstawiony deklaratywny model planowania obsady zajęć dydaktycznych umożliwia
rozwiązywanie problemów, w przypadku których komercyjnie dostępne systemy planowania obsady zajęć dydaktycznych nie zdają egzaminu. Problemy te dotyczą wariantowania decyzji związanych z zarządzaniem zmianą kompetencji zatrudnionych pracowników. Ponadto, wprowadzona miara pozwala na wyznaczenie warunków, czyli struktur
kompetencji. Spełnienie ich gwarantuje obsadę zajęć, co pozwala urzeczywistnić przyjęty poziom odporności.
Opisany model umożliwia opracowanie metody komputerowo wspomaganego wariantowania obsady zajęć przy różnych ograniczeniach narzucanych strukturze kompetencji zatrudnionej kadry. Programowa implementacja przedstawionego modelu znajduje swoje praktyczne zastosowanie w budowie swoistych nakładek programowych
zorientowanych na obsługę niedostępnych funkcjonalności w komercyjnych pakietach
oprogramowania.
Przyszłe badania będą dotyczyć opracowania metody szybkiej (w trybie online) oceny odporności i wariantowania alternatywnych struktur kompetencji, a także opracowania kolejnych miar odporności zakłóceń implikowanych przez uruchamianie lub wygaszanie kierunków.
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Poczucie szczęścia a zamożność mieszkańców w UE
A Sense of Happiness and the Wealth of Residents in the EU
Abstract: The aim of the article is to identify the relationship between a sense of happiness and
the level of affluence of residents in the EU. The analysis carried out in 2006–2016 shows that the
increase in the level of household wealth has decelerated, while the sense of happiness among
EU residents has decreased. Among the factors affecting the sense of happiness, affluence is an
important determinant, although not the only one. The correlation between a sense of happiness and a change in the wealth of residents in the EU does not show in any case an exact linear
relationship. There are deviations in this aspect. This means that residents of less prosperous
countries in the EU can be happier than those living in wealthier countries in the EU and vice
versa. Although generally it can be assumed that the wealthier turn out to be happier than the
poorer, higher wealth does not always translate into a higher sense of happiness.
Key words: a sense of happiness, wealth of residents in the EU, PKB per capita, household
income in the EU

Wprowadzenie
Obecnie toczy się intensywna debata na temat tego, czy pieniądze dają szczęście? Sama
relacja występująca pomiędzy zamożnością a poczuciem szczęścia jest dość złożona. Zarówno dobrostan jak i szczęście determinowane są kilkoma czynnikami.
Kategoria bycia szczęśliwym ma coraz większe znaczenie zwłaszcza współcześnie,
kiedy w otoczeniu gospodarczym pojawia się wiele problemów. Kraje, które jeszcze do
niedawna wykazywały dynamiczny wzrost gospodarczy, w obliczu ostatniego kryzysu
i okresu pokryzysowego, z uwagi na ograniczone dochody musiały „zacisnąć pasa”. Czy
w tej sytuacji poziom odczuwanego szczęścia przez mieszkańców poszczególnych krajów obniżył się, a może pomimo zaistniałych trudności wzrósł?

Anna Śleszyńska-Świderska

Celem głównym artykułu jest identyfikacja zależności pomiędzy poziomem odczuwanego szczęścia przez mieszkańców UE 28 a poziomem ich zamożności. Okres analizy to lata 2006–2016. Dane statystyczne zaczerpnięto z bazy Eurostat. Wśród metod
badawczych wykorzystano: studia literaturowe, analizę statystyczną, analizę skupień
i analizę korelacji.

Pojęcie i czynniki szczęścia
Zgodnie z rezolucją przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w dniu 19 lipca 2011 roku dążenie do szczęścia jest podstawowym prawem człowieka. Istotna jest jednak nie tylko
próba osiągnięcia go przez poszczególne jednostki, ale przez wszystkie narody [General
Assembly (…)].
Pojęcie dobrostanu może różnić się pomiędzy poszczególnymi jednostkami, grupami czy narodami. Człowiek jest w stanie czuć się szczęśliwym, gdy zaspokoi podstawowe potrzeby, nie myśląc nawet o realizacji potrzeb wyższego rzędu. Wielu z nas dozna
uczucia nieszczęścia z powodu niemożności zaspokojenia pragnień, nawet w sytuacji,
gdy byt codzienny nie sprawia uciążliwości. To, co jest luksusem dla jednego człowieka,
nie musi być dla drugiego. Każdy może czuć się szczęśliwy i nieszczęśliwy z innych powodów. Czym jest szczęście i co je kształtuje?
Jako kategoria wielowymiarowa jest ono trudne do jednoznacznego zdefiniowania.
W znaczeniu przedmiotowym szczęście związane jest z pozytywnymi wydarzeniami,
a w ujęciu podmiotowym łączymy je z pozytywnymi przeżyciami. Jak stwierdził W. Tatarkiewicz z jednej strony jest to trwałe i pełne zadowolenie z życia wziętego w całości. Natomiast z drugiej strony, to życie dające trwałe i pełne zadowolenie [Tatarkiewicz
2012, s. 21]. Pisząc o szczęściu ujmował je w następujących kategoriach:
·· pomyślności,
·· radosnego przeżycia,
·· największej miary dóbr dostępnej człowiekowi,
·· uzasadnionego, pełnego i trwałego zadowolenia z życia wziętego jako całość [Tatarkiewicz 2012, ss. 15–29].
Z punktu naukowego, szczęście określa się mianem dobrostanu psychicznego, który obejmuje całokształt życia ludzkiego. Jest to pojęcie szerokie i można je zdefiniować
jako ocenę swojego życia od strony poznawczej i emocjonalnej. Obejmuje ono przede
wszystkim doświadczanie pozytywnych emocji przekładających się na dobry nastrój i zadowolenie z egzystencji. Bycie szczęśliwym jest swego rodzaju procesem, a nie stanem
docelowym. Wiążę się z nadzieją, optymizmem i poczuciem kontroli nad swoim życiem.
Nie dotyczy to „określenia siebie” w kategorii tożsamości i sensu życia [Diener, Lucas, Oishi
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2004, ss. 40–43]. Ważny jest sposób myślenia o sobie i otaczającym nas świecie. Osoby
doświadczające tego uczucia nie tylko chętniej podejmują wszelaką aktywność, ale i lepiej
wykorzystują w swoim działaniu posiadane zasoby [Bruni, Porta 2005, ss. 57–63].
Szczęście jest pojęciem abstrakcyjnym, poszczególne jednostki, grupy czy narody
odczuwają je odmiennie. Jego subiektywny charakter sprawia, że nie tylko trudno jest
podać jednoznaczną definicję, ale i nie łatwo jest dokonać pomiaru szczęścia.
Wykorzystuje się różnorodne mierniki do pomiaru opisywanego uczucia, a wśród
nich m.in. Happy Planet Index HPI. Wyniki poszczególnych miar różnią się pomiędzy
sobą. Wynika to m.in. z samej konstrukcji mierników, w której uwzględnia się zróżnicowane zmienne. Zidentyfikowanie kluczowych czynników odczuwanego szczęścia jest
problemem złożonym i najczęściej wymienia się:
·· czynniki bezpośrednie zależne od jednostki m.in.: zamożność, stan zdrowia, wykształcenie, relacje międzyludzkie, najbliższe otoczenie,
·· czynniki pośrednie osadzone w kulturze narodowej oraz w modelu państwa,
·· wynik porównywania własnych osiągnieć (materialnych i niematerialnych) z dorobkiem innych osób,
·· subiektywne odczuwanie szczęścia,
·· długowieczność,
·· dochód narodowy brutto,
·· środowisko naturalne [Włodarczyk 2014, s. 352].
D. Kahneman i A. Deaton twierdzą, że nie istnieje algorytm szczęścia, albo że jest on
bardzo trudny do określenia. Są zdania, że uczucie to można kupić, ale z uwagi na różną
wartość emocjonalną przypisywaną danym dobrom przez konkretne osoby w różnych
krajach, ocena szczęścia jest utrudniona [Wróblewski 2013, ss. 34–38].
Może ono wynikać z czynników czysto subiektywnych, jak i obiektywnych [Bruni,
Porta 2005, s. 38]. Jego postrzeganie różni się pomiędzy jednostkami, grupami czy całymi społeczeństwami. Współcześnie pomiar szczęścia uznać można za jeden z ważniejszych determinantów rozwoju gospodarczego, gdyż szczęśliwi ludzie skłonni są więcej
wydawać, a konsumpcja jest jednym z bodźców wzrostu gospodarczego.

Zamożność mieszkańców w krajach UE
W powszechnym rozumieniu zamożność utożsamiana jest z posiadaniem określonych zasobów umożlwiających prowadzanie dostatniego życia. Jednym z głównych czynników decydującym o poziomie zamożności jest dochód. W przypadku gospodarstw domowych w badaniach uwzględnia się najczęściej tzw. dochód rozporządzalny per capita lub dochód do
dyspozycji na osobę. Dochód rozporządzalny jest to suma bieżących dochodów gospodarstwa
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domowego z różnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy oraz podatki od
dochodów i własności płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, a także składki na
ubezpieczenia społeczne. Na dochód rozporządzalny składają się: dochód z pracy najemnej,
dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego, dochód z pracy na własny rachunek, dochód z tytułu własności, dochód z tytułu wynajmu, świadczenia z ubezpieczeń społecznych
oraz pozostały dochód, w tym odszkodowania, renty, emerytury, dary, wygrane [Dąbrowska
2006, s. 123]. Dochód do dyspozycji jest to natomiast dochód rozporządzalny pomniejszony
o pozostałe wydatki, przez które należy rozumieć rozchody gospodarstw domowych na cele
niekonsumpcyjne, a więc np. darowizny, alimenty, straty pieniężne, kwoty przekazywane na
rzecz różnych instytucji niekomercyjnych czy gospodarstw domowych [Bywalec 2007, s. 49].
W odniesieniu do krajów czy regionów mówiąc o zamożności, posługujemy się najczęściej Produktem Krajowym Brutto per capita. Pojęcie PKB odnosi się do produkcji
w określonym czasie, najczęściej w ciągu roku lub kwartału.
Tabela 1. Tempo zmian dochodów do dyspozycji na osobę w gospodarstwach
domowych w krajach UE 28*
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016
do
2000

4,14

0,75

–1,71

2,23

1,58

1,83

0,25

2,30

3,98

0,95

17,39

3,04

–1,81

–2,09

3,01

1,52

4,14

0,11

1,70

1,47

1,34

12,95

3,76

2,47

–0,36

–0,65

3,43

1,77

2,37

1,15

1,62

2,55

0,34

15,60

Bułgaria

7,18

7,96

13,32

–2,84

5,39

7,58

2,24

4,89

3,17

5,57

13,17

78,14

Chorwacja

6,34

7,18

5,81

–0,90

1,71

3,09

3,33

–

–

–

3,33

21,76

Cypr

7,01

5,17

10,20

–6,59

1,25

–4,33

–4,42

–4,48

–2,41

1,39

1,39

–5,28

Dania

6,37

5,12

0,45

0,73

5,97

1,88

1,63

1,59

1,51

4,99

–0,48

25,75

Estonia

9,48

13,76

4,97

–7,14

1,91

6,55

8,55

0,85

6,79

5,32

6,20

57,46

Finlandia

5,82

8,98

3,51

–0,35

3,71

2,99

2,71

0,47

0,96

3,79

–0,11

29,70

Francja

3,02

4,63

–2,60

–1,29

3,92

1,90

1,34

1,96

1,10

3,46

–0,09

15,03

Grecja

7,87

3,44

2,79

–1,10

–6,93

–8,51

–4,43

–3,95

1,07

–1,39

–3,31

–20,81

Hiszpania

4,32

–0,05

0,74

–0,62

–1,53

0,22

–2,38

0,23

2,84

4,41

0,60

4,38

Holandia

7,23

4,73

0,69

–2,63

–2,80

1,00

1,90

–0,32

0,95

2,17

–0,08

5,51

Irlandia

4,18

3,11

–3,56

–3,86

1,81

–4,07

3,59

–3,60

2,78

4,01

–0,89

–1,21

Litwa

10,26

4,38

8,06

–6,55

6,78

5,83

5,44

6,96

3,41

2,99

5,64

51,16

Luksemburg

3,44

2,24

0,93

–2,43

–2,75

0,89

3,80

1,78

0,76

1,31

–2,16

4,24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kraj

2006

2007

UE 28

4,45

Austria

4,56

Belgia

Malta
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016
do
2000

Łotwa

14,11

11,60

10,56

–16,51

–0,24

–0,31

9,71

5,76

4,08

6,49

5,38

38,82

Niemcy

2,82

3,69

0,80

–1,73

4,24

3,88

3,40

0,61

3,21

3,41

–0,62

22,71

Polska

6,43

11,17

4,20

3,97

8,40

4,62

5,96

1,04

2,74

4,96

2,79

62,11

Portugalia

3,76

2,12

1,15

–2,23

2,38

–4,55

–1,16

2,85

0,66

4,59

0,11

5,73

Czechy

4,16

6,43

–3,26

2,62

2,47

3,93

1,19

2,99

4,66

–

4,66

30,22

Rumunia

13,02

17,10

16,57

–5,64

5,75

2,33

6,13

24,37

7,80

10,25

10,25

118,67

Szwecja

7,04

7,68

2,48

–1,36

–0,14

4,24

4,97

–1,96

2,17

3,02

0,31

23,13

Słowacja

5,47

12,85

6,70

0,39

5,92

0,68

3,65

3,04

5,68

5,80

0,16

54,18

Słowenia

3,90

4,90

1,79

–5,31

2,45

2,43

–0,82

–1,23

3,72

3,59

0,31

12,01

Węgry

3,41

–0,69

0,08

–0,89

4,25

6,70

0,63

2,26

4,36

2,83

3,83

21,00

Włochy

4,39

4,14

0,80

–4,35

2,64

0,33

–2,60

–1,37

0,58

3,69

0,06

3,66

Zjednoczone
Królestwo

4,05

2,20

–1,51

–2,22

2,39

–0,63

3,54

–1,75

2,76

4,37

4,37

9,25

Kraj

*W przypadku niektórych krajów do obliczenia tempa zmian dochodów wykorzystano dane pochodzące
z lat wcześniejszych, które były najbliższe końcowi badanego okresu. W pojedynczych przypadkach wystąpił brak danych w określonych latach, co oznaczono „–”.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://ec.europa.eu/eurostat].

Przedstawia ono strumień nowych produktów wytworzonych przez czynniki produkcji ulokowane w danym kraju. W przeliczeniu na jednego mieszkańca PKB przedstawia poziom życia mieszkańców danego państwa [Hall, Taylor 2007, s 43]. Jak wskazuje
literatura przedmiotu miara ta nie jest jednak pozbawiona wad.
Tabela 2. PKB per capita w krajach UE 28 w latach 2006–2016 (w PPS)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tempo
zmian
2016 do
2006

UE 28

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

Austria

126

124

124

126

126

128

131

131

129

128

126

0,00

Belgia

119

117

116

118

121

120

121

120

120

118

118

–0,84

Bułgaria

38

41

43

44

45

45

46

46

46

47

48

26,32

Chorwacja

58

61

63

62

59

60

60

59

58

58

59

1,72

Cypr

101

104

106

105

100

96

91

84

81

81

81

–19,80

Dania

125

123

125

125

129

128

127

128

127

127

125

0,00

Kraj
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tempo
zmian
2016 do
2006

Estonia

64

69

69

64

65

71

74

75

76

75

74

15,63

Finlandia

115

119

121

117

116

117

115

113

111

109

109

–5,22

Francja

109

108

107

108

108

108

107

109

107

107

105

–3,67

Grecja

96

93

93

94

85

75

72

72

70

68

67

–30,21

Hiszpania

103

103

101

101

96

93

91

90

90

90

92

–10,68

Holandia

136

138

139

137

134

133

133

134

131

128

128

–5,88

Irlandia

148

148

134

129

130

131

132

133

137

177

177

19,59

Litwa

55

60

63

56

60

66

70

73

75

75

75

36,36

Luksemburg

261

265

262

255

257

265

260

262

270

269

267

2,30

Malta

78

79

79

81

84

83

84

86

90

93

95

21,79

Łotwa

53

57

59

52

53

57

60

62

64

64

65

22,64

Niemcy

117

117

117

117

120

123

124

124

125

124

123

5,13

Polska

51

53

55

60

62

65

67

67

68

69

69

35,29

Portugalia

83

81

81

82

82

77

75

77

77

77

77

–7,23

Czechy

79

82

84

85

83

83

83

84

86

87

88

11,39

Rumunia

39

43

49

50

52

52

54

55

55

57

59

51,28

Szwecja

125

128

127

123

125

126

127

125

124

124

124

–0,80

Słowacja

63

67

71

71

74

75

76

77

77

77

77

22,22

Słowenia

86

87

90

85

83

83

82

81

83

83

83

–3,49

Węgry

61

60

62

64

64

66

65

67

68

68

67

9,84

Włochy

108

107

107

106

104

104

102

99

97

96

96

–11,11

Zjednoczone
Królestwo

115

111

109

107

107

105

107

107

108

108

108

–6,09

Kraj

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://ec.europa.eu/eurostat/tgm].

Rozpatrując zamożność mieszkańców krajów UE 28 przez pryzmat dochodu do dyspozycji na osobę, można stwierdzić, że jest on zróżnicowany. Na koniec okresu badawczego
tempo wzrostu dochodów spadło, a w niektórych krajach tempo zmian było nawet ujemne.
Jedynie w Bułgarii odnotowano znaczny wzrost z 2,55% w 2015 r. do 13,15% w 2016 r., tabela 1.
Na przestrzeni lat 2006–2016 dochody najbardziej wzrosły w Rumunii, Bułgarii, Polsce, Estonii, Słowacji i na Litwie. Najmniejszą tendencję wzrostową obserwowano natomiast w Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Portugalii i Włoszech. Spadek dochodów
wystąpił zaś w Grecji, na Cyprze i nieznacznie w Irlandii. Warto zauważyć, że:
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·· w przypadku Grecji i Cypru, są to kraje w dużym stopniu dotknięte konsekwencjami
globalnego kryzysu gospodarczego;
·· szybszy wzrost dochodów występował w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo;
·· słabszy wzrost dochodów funkcjonował w państwach odznaczających się wyższym
PKB per capita.
Rozpatrując zamożność mieszkańców krajów UE przez pryzmat PKB per capita, można
zauważyć zróżnicowania w tym zakresie, tabela 2. W badanym okresie poziom życia wzrósł
najbardziej w krajach takich jak Rumunia, Litwa, Polska, Bułgaria, Irlandia, Estonia, Malta oraz
Słowacja. W większości są to kraje będące w tzw. „ogonie Europy” pod względem poziomu
rozwoju gospodarczego. Natomiast w Grecji, Hiszpanii czy na Cyprze, nastąpiło zauważalne obniżenie poziomu życia (10,68%–30,21%). W krajach UE takich jak Słowenia, Finlandia,
Holandia, Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, poziom życia obniżył się, ale nieznacznie
(3,49%–10,68%). Prawie niewidoczne spadki rzędu ok. 1%. odnotowano w Belgii i Szwecji.
Analiza kategorii zamożności przez pryzmat dochodu do dyspozycji brutto na osobę w gospodarstwach domowych i PKB per capita dla poszczególnych krajów pozwala
stwierdzić, że w latach 2006–2016 dokonał się imponujący skok gospodarczy. Tempo
wzrostu zamożności mieszkańców w wysoko rozwiniętych krajach unijnych wyhamowało na przestrzeni badanych lat. Należy pamiętać, że proces wyrównywania różnic pomiędzy krajami stare i nowej Unii zajmie jeszcze wiele czasu.

Poczucie szczęścia mieszkańców krajów UE w świetle
indeksu HPI
Jak wcześniej zaznaczono Happy Planet Index (HPI) to jeden ze stosowanych powszechnie mierników poziomu szczęścia. Sposób jego obliczenia pokazuje wzór 1. Wskaźnik
bierze pod uwagę następujące elementy:
·· subiektywną satysfakcję z życia ocenianą w skali od 1 do 10 i przeprowadzaną na
próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat, której wyniki zbierane są jako część ankiety
Gallup World Poll;
·· oczekiwaną długość życia, oznaczającą średnią liczbę lat życia w każdym kraju, której
wyniki analizy oparte są na danych United Nations Development Programme;
·· ślad ekologiczny, oznaczający średni wpływ mieszkańca każdego kraju na środowisko. Związany jest on z obliczeniem tzw. globalnego hektara, który odzwierciedla zapotrzebowanie człowieka na zasoby, mierzone ilością gruntów niezbędnych do jego
zaspokojenia przy uwzględnieniu występujących w danym kraju wzorów konsumpcji
Kalkulacja odbywa się na podstawie danych przygotowywanych przez Global Footprint Network [Happy Planet Index Report 2016, s. 1].
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Wzór 1. Sposób obliczenia HPI

Źródło: [Happy Planet Index Report 2016, s. 1].

Indeks ten nie koncentruje się na pokazaniu jak szybko pod względem gospodarczym rozwija się dany kraj, ale jego zadaniem jest przede wszystkim ukazanie obecnego
i przewidzenie przyszłego poziomu szczęścia mieszkańców określonego państwa. Jest
to niewątpliwą zaletą wskaźnika, która odróżnia go od innych instrumentów. Celem ich
jest ukazanie poziomu rozwoju gospodarczego kraju, pomijając przy tym aspekt ograniczeń środowiskowych [The New Economics Foundation]. W tym kontekście wskaźnik
HPI ukazuje nowy wymiar myślenia o jakości życia człowieka.
Analizując Happy Planet Index w latach 2006–2016, zauważyć można tendencję
spadkową we wszystkich krajach UE 28, tabela 3. Być może jest to efekt zmian pokryzysowych w UE 28, który niewątpliwie wpłynął niekorzystnie na samopoczucie mieszkańców wszystkich krajów unijnych.
Wyraźne pogorszenie się poczucia szczęścia mieszkańców w UE 28 odnotowano
w 2016 roku. Najbardziej szczęśliwym krajem w 2016 roku była Dania, a najmniej Luksemburg. Interesującym spostrzeżeniem jest fakt, iż w 2016 roku w stosunku do 2006
roku, kiedy nie obserwowano jeszcze w Europie oznak kryzysu, współczynnik poczucia
szczęścia najbardziej obniżył się w Luksemburgu (13,2 w 2016 r. wobec 45,6 w 2006 r.),
a najmniej we Francji (30,4 w 2016 r. wobec 36,4 w 2006 r.). Należy zaznaczyć, że we Francji w 2006 roku wskaźnik HPI był niższy o 9,2 punktu niż w Luksemburgu i wyższy o 17,2
punktu w 2016 roku.
Tabela 3. Światowy Indeks Szczęścia HPI i tempo jego zmian w krajach UE 28 w latach
2006–2016
Kraj
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Tempo zmian

2006

2009

2012

2016

Austria

48,8

47,7

47,1

30,5

–0,02

–0,01

–0,35

Belgia

44

45,4

37,1

23,7

0,03

–0,18

–0,36

Bułgaria

31,6

42

34,1

20,4

0,33

–0,19

–0,40

Chorwacja

43,7

47,2

40,6

30,2

0,08

–0,14

–0,26

Cypr

46

46,2

45,5

30,7

0,00

–0,02

–0,33

Dania

41,4

35,5

36,6

32,7

–0,14

0,03

–0,11

Estonia

22,7

26,4

34,9

17,9

0,16

0,32

–0,49

2009 do 2006 2016 do 2009 2016 do 2012
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Tempo zmian

Kraj

2006

2009

2012

2016

Finlandia

37,4

47,2

42,7

31,3

Francja

36,4

43,9

46,5

30,4

0,21

0,06

–0,35

Grecja

35,7

37,6

40,5

23,6

0,05

0,08

–0,42

Hiszpania

43,0

43,2

44,1

36

0,00

0,02

–0,18

Holandia

46,0

50,6

43,1

35,3

0,10

–0,15

–0,18

Irlandia

39,4

42,6

42,7

30

0,08

0,00

–0,30

Litwa

29,6

40,9

34,6

21

0,38

–0,15

–0,39

Luksemburg

45,6

28,5

29

13,2

–0,38

0,02

–0,54

Malta

53,3

50,4

43,1

29

–0,05

–0,14

–0,33

Łotwa

27,3

36,7

34,9

17,1

0,34

–0,05

–0,51

Niemcy

43,6

48,1

47,2

29,8

0,10

–0,02

–0,37

Polska

39,3

42,8

42,6

27,5

0,09

0,00

–0,35

Portugalia

34,8

37,5

38,7

24,8

0,08

0,03

–0,36

Czechy

36,6

38,3

39,4

27,3

0,05

0,03

–0,31

Rumunia

37,7

43,9

42,2

28,8

0,16

–0,04

–0,32

Szwecja

38,2

48

46,2

28

0,26

–0,04

–0,39

Słowacja

35,8

43,5

40,1

28,2

0,22

–0,08

–0,30

Słowenia

44

44,5

40,2

24,6

0,01

–0,10

–0,39

Węgry

37,6

38,9

37,4

26,4

0,03

–0,04

–0,29

Zjednoczone
Królestwo

40,3

43,3

47,9

31,9

0,07

0,11

–0,33

Włochy

48,3

44

46,4

28,1

–0,09

0,05

–0,39

2009 do 2006 2016 do 2009 2016 do 2012
0,26

–0,10

–0,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Happy Planet Index Report 2006; Happy Planet Index Report
2009; Happy Planet Index Report 2012; Happy Planet Index Report 2016].

Analizując zachodzące zmiany w indeksie HPI należy stwierdzić, że ich tempo zwiększyło się w 2016 roku. Największe spadki odnotowano w 2016 roku w stosunku do 2012
roku. Wystąpiły one w Luksemburgu i na Łotwie. Najniższy współczynnik dotyczący opisywanych zmian wystąpił w Danii i Hiszpanii. W pozostałych badanych okresach szybkość zmian w większości krajów UE 28 była porównywalna, chociaż pojawiały się różnice.
W celu pogrupowania krajów UE 28 ze względu na poziom odczuwanego szczęścia,
przeprowadzono analizę skupień z wykorzystaniem metody Warda. W analizie wykorzystano dane z tabeli 1. Liczba obserwacji wyniosła 112 przy uwzględnieniu 28 krajów UE
dla roku 2006, 2009, 2012 i 2016. Wyniki grupowania przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Grupowanie krajów UE 28 ze względu na poziom odczuwanego szczęścia
Skupienia
A

B

C

1

2

1

2

1

2

Grecja, Portugalia,
Czechy, Węgry,
Dania

Belgia, Słowenia,
Polska, Rumunia,
Irlandia,
Słowacja, Francja,
Zjednoczone
Królestwo,
Finlandia, Szwecja

Chorwacja,
Holandia,
Hiszpania

Austria, Cypr,
Włochy, Niemcy,
Malta

Bułgaria, Litwa,
Łotwa, Estonia

Luksemburg

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie SPSS.

W badanym okresie 2006–2016 najbardziej szczęśliwi czuli się mieszkańcy ze skupienia A. Mniej szczęśliwymi byli obywatele krajów z grupy B. Natomiast najniższy poziom
dobrostanu prezentowali przedstawiciele ze skupienia C.
W poszczególnych parametrach znalazły się kraje o różnym poziomie wzrostu gospodarczego i zamożności. W jednym skupieniu obok krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo znalazły się państwa, które nie przeszły jeszcze pełnej transformacji gospodarczej.
Oznaczać to może, że zmiany zachodzące w poczuciu szczęścia w badanym okresie nie
w każdym przypadku były związane z poziomem zamożności ich mieszkańców.

Zależność pomiędzy poczuciem szczęścia i zamożnością
Mówiąc o zależności pomiędzy poczuciem szczęścia a zamożnością nasuwa się pytanie,
czy ludzie zamożniejsi czują się bardziej szczęśliwi, czy może jednak rosnący poziom dobrostanu sprzyja wzrostowi zamożności człowieka, grup czy całych społeczeństw?
Jak podkreśla J. Czapiński w swoim opracowaniu „Ekonomia szczęścia i psychologia
bogactwa”, „w przekroju międzynarodowym stwierdzono wielokrotnie (konsekwentnie) istotnie statystyczną zależność między wysokością PKB na osobę a zagregowanym
wskaźnikiem dobrostanu psychicznego (poczucia szczęścia, zadowolenia z życia)” W zależności od spektrum krajów, które były podmiotem badania, zmianie ulega zarówno
siła, jak i kształt zależności [2012, s. 52].
W przypadku współzależności dochodów i poczucia szczęścia, badania przekrojowe
wskazują, że w większości krajów istnieje powyższy związek. Jest on jednak dosyć słaby
[Czapiński 2012, ss. 55–56.]. Wynikać to może m.in. z odmiennego stosunku ludzi do pieniędzy w poszczególnych krajach, wieku czy też płci. Zarówno czynniki demograficzne,
jak i społeczno-kulturowe wywierają istotny wpływ na to zjawisko.
W celu rozpoznania siły i kształtu zależności pomiędzy poczuciem dobrostanu (mierzonego wskaźnikiem HPI) a zamożnością (mierzoną PKB per capita i tempem zmian
dochodu do dyspozycji na osobę) w latach 2006–2016 przeprowadzona została analiza
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korelacji z wykorzystaniem współczynnika Pearsona. Badaniu poddano mieszkańców 28
krajów UE. Wykorzystane dane pochodzą z roku 2006, 2009, 2012 i 2016, liczba obserwacji w badaniu wyniosła 112.
Analizę korelacji Spearmana przeprowadzono dla UE 28, UE 15 i krajów, które dopiero
po 2004 roku weszły do UE, uwzględniono również dwa warianty zmiennych. W pierwszym przypadku w badaniu poddano związek między zmiennymi takimi jak: poziom
wskaźnika HPI i poziom PKB per capita. W drugim przypadku zbadano natomiast korelację pomiędzy poziomem wskaźnika HPI i poziomem dochodów do dyspozycji na osobę.
Analiza korelacji przeprowadzona dla 28 krajów UE w przyjętym okresie badawczym
wykazała, że:
·· istnieje liniowa słaba dodatnia dwustronna istotna statystycznie zależność (rysunek
1 z lewej) pomiędzy poczuciem szczęścia a zamożnością mierzoną poziomem PKB per
capita [r=0,226 i p<0,05 (p=0,043)];
·· istnieje liniowa słaba ujemna istotna statystycznie dwustronna zależność (rysunek 1
z prawej) pomiędzy poczuciem szczęścia a poziomem dochodu do dyspozycji brutto
na osobę [r=–0,205 i p<0,05 (p=0,032)].
Rysunek 1. Wykres rozrzutu dla zmiennych poziom wskaźnika HPI i poziom PKB
per capita (z lewej) oraz poziom wskaźnika HPI i poziomu dochodu do dyspozycji na
osobę (z prawej) dla krajów UE 28

Źródło: adoptowane z programu SPSS.

Analiza korelacji Pearsona przeprowadzona dla UE 15 wykazała, że:
·· istnieje dodatnia liniowa słaba dwustronna istotna statystycznie zależność (rysunek
2 z lewej) pomiędzy poczuciem szczęścia a zamożnością mierzoną poziomem PKB per
capita [r=0,252 i p<0,01 (p=0,007)];
·· istnieje liniowa słaba ujemna istotnie statystycznie dwustronna zależność (rysunek 2
z prawej) pomiędzy poczuciem szczęścia a poziomem dochodu do dyspozycji brutto
na osobę [r=–0,205 i p<0,05 (p=0,032)].
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Rysunek 2. Wykres rozrzutu dla zmiennych poziom wskaźnika HPI i poziom PKB
per capita (z lewej) oraz poziom wskaźnika HPI i poziomu dochodu do dyspozycji na
osobę (z prawej) dla krajów UE 15

Źródło: adoptowane z programu SPSS.

Rysunek 3. Wykres rozrzutu dla zmiennych poziom wskaźnika HPI i poziom PKB
per capita (z lewej) oraz poziom wskaźnika HPI i poziomu dochodu do dyspozycji na
osobę (z prawej) dla krajów będących członkami UE od 2004 roku

Źródło: adoptowane z programu SPSS.

Analiza korelacji przeprowadzona dla 14 państw, które weszły do UE po 2004 r. wykazała:
·· brak zależności (rysunek 3 z lewej) pomiędzy poczuciem szczęścia a zamożnością
mierzoną poziomem PKB per capita [r=0,216 i p>0,05 (p=0,132)];
·· że istnieje liniowa umiarkowana ujemna istotna statystycznie dwustronna zależność
(rysunek 3 z prawej) pomiędzy poczuciem szczęścia a poziomem dochodu do dyspozycji brutto na osobę [r=–0,421 i p<0,05 (p=0,003)].
Badanie zależności przeprowadzone w trzech grupach krajów UE tzn. w krajach UE 28,
UE 15 i pozostałych państwach, które stały się członkami UE po 2004 r. wykazało znaczne
podobieństwa wyników. Większe różnice wystąpiły w przypadku analizy korelacji zmiennych poziomu wskaźnika HPI i tempa zmian dochodów do dyspozycji na osobę. Należy
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zauważyć, że w tym przypadku związek zmiennych jest silniejszy. Oznacza to, że u „nowych
członków UE”, gdzie poziom rozwoju gospodarczego jest zauważalnie niższy niż w krajach
UE 15, zmiana tempa wzrostu dochodów w większym stopniu wpływała na kształtowanie
się wskaźnika HPI. Zależność ta we wszystkich trzech grupach krajów UE okazała się być
ujemna (oznacza to, że wzrost wartości jednej zmiennej pociąga za sobą spadek wartości
drugiej zmiennej i odwrotnie). Można to uznać za paradoks. Skoro więcej pieniędzy wpływa
na lepszą jakość życia, to ich przyrost powinien wzmacniać poczucie dobrostanu człowieka.

Zakończenie
Kraje UE 28 są ewidentnie zróżnicowane pod względem poziomu zamożności, jak i poziomu odczuwanego szczęścia. Mieszkańcy krajów unijnych o niższym poziomie rozwoju gospodarczego jak na przykład Polska, Bułgaria czy Litwa odczuwają niższy poziom szczęścia.
Nie są to jednak bardzo znaczące różnice w odniesieniu do poziomu odczuć mieszkańców dawnej Unii (UE 15). W badanym okresie tendencję spadkową indeksu HPI zauważyć
można jednak we wszystkich krajach UE i jego widoczne pogorszenie w 2016 roku. Wzrost
zamożności mieszkańców także wyhamował, a w niektórych przypadkach tempo zmian
miało charakter ujemny. Znacząco poprawiła się sytuacja krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo, a wpływ na otrzymane wyniki mógł mieć przyjęty okres badawczy. Łączy on
czas globalnego kryzysu gospodarczego oraz fazę zmian pokryzysowych.
W poszczególnych latach okresu badawczego 2006–2016 w krajach UE 28 bez względu na to, czy odnotowano wzrost czy spadek tempa zmian dochodów, poczucie szczęścia mieszkańców UE ulegało stopniowemu obniżaniu. Analiza korelacji w przebadanych
obszarach ma charakter liniowy i wykazywała się słabymi i ujemnymi parametrami. Jedynie w przypadku krajów, które weszły do UE po 2004 roku zależność ta była umiarkowana (przeciętna). Sytuacje, w których wraz ze wzrostem tempa dochodów spadało
poczucie szczęścia, ewentualnie procesy te miały charakter odwrotny, wystąpiły w niewielu krajach unijnych. Należy jednak zaznaczyć, że zjawisko to dało się zaobserwować
w państwach słabiej rozwiniętych gospodarczo.
W niewielu krajach unijnych w badanym okresie wraz ze wzrostem poziomu PKB
per capita rosło poczucie szczęścia ich mieszkańców i odwrotnie. Zależność ta chociaż
liniowa, ma słaby zakres. Podążając za J. Czapińskim warto przytoczyć wyniki badań
Ingleharta, Deatona oraz dane Instytutu Gullupa. Wskazują one, że związek pomiędzy
poczuciem szczęścia i PKB ma kształt funkcji potęgowej. W krajach mniej zamożnych
nawet niewielkie zmiany PKB per capita wykazują dużą różnicę w poziomie odczuwanego szczęścia. Natomiast w krajach bardziej zamożnych zmiany w obrębie odczuwania
dobrostanu są prawie bliskie zeru [Czapiński 2012, s. 57].
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Być może pieniądze rzeczywiście nie dają szczęścia, a ludzie szczęśliwi nie muszą być
bogaci i mieszkać w kraju o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Poziom poczucia
intensywnego zadowolenia rośnie wraz ze wzrostem zamożności tylko do pewnego poziomu. W warunkach kryzysu globalnego i fazie pokryzysowej, każdy przyrost dochodu
ma jednak znaczenie dla społeczeństw ubogich lub mniej zamożnych. Dzięki temu obywatele mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a to czyni ich bardziej szczęśliwymi.
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Relationship Between Corruption and Government
Spending – the Example of Rich European Countries
Abstract: The article is a voice in the discussion of the relationship between corruption
and government spending in rich European countries. Using macroeconomic data for rich
European countries in 1996–2015, the correlation between corruption and the government
spending rate was verified. Econometric research confirmed the impact of corruption on
the government spending rate. This dependence has the shape of a parabola with the arms
pointing upwards, and the values of corruption indicators are on the declining part of the
parabola, which means limiting the rate of government spending as a result of combating
corruption. Research suggests that corruption-reducing countries will benefit – especially
those that reduced corruption significantly.
Key words: corruption, government spending, non-linear relationship

Introduction
The issue of corruption has been a subject of interest of the scientists representing different scientific fields for many years. The most analysed relation concerning corruption
in the literature is its impact on economic growth. Development of this matter led the
researchers to the attempts to analyse the relations between corruption and other macroeconomic figures which in fact have the real impact on economic growth and the functioning of the whole economy. Government spending is one of the interesting macroeconomic figures connected to corruption.
The relationships between corruption and government spending have been analysed
more theoretically than empirically. The views of relationship between corruption and government spending presented in the literature generally negatively, however, the reasoning of this relationship is different among the scientists. Mauro [1998, p. 263] claimed that
corruption reduces government spending and it is connected with the negative impact of
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corruption on economic growth and with lower budget revenues. However, recent publications show that there is a growth of government spending caused by corruption [Tanzi,
Davoodi 2002; Dzhumashev 2014a] due to the fact that corruption generates higher government spending and reduces the effectiveness of spending government money. Those
differences lead to the necessity to analyse this issue more thoroughly.
The aim of this paper is to analyse the existence and the direction of relationship between corruption and government spending rate in rich European countries. Using the
Granger causality tests, the direction of relations was defined, which is from corruption
to government spending rate. Further, by means of panel econometric models, the impact of corruption on government spending rate was estimated. Taking into account the
discrepancies of theoretical approaches to correlation between corruption and government spending, the attempt was made to connect them in empirical studies presented
in this paper by verifying the existence of parabolic relationship between corruption
and government spending rate. The conducted theoretical and empirical studies led to
the conclusion that the impact of corruption on government spending rate is not heterogeneous and eliminating corruption would encourage reducing government spending, especially in the case of countries that struggle with corruption.
Undoubtedly, the empirical part is the added value of this paper. It contains rarely
used causality test in empirical studies of corruption and also it analyses non-linear relationship between corruption and government spending rate. The conducted research
with its conclusions is a contribution to the literature describing the consequences of
corruption on the economy.

Relationship between corruption and government
spending in the literature
The impact of corruption on government spending is unquestionably proved in the literature. The most common consequence of corruption in the case of government spending is a reduction of optimal allocations of government spending [Tanzi, Davoodi 2002;
Mauro 1998]. In countries with a high level of corruption, as a consequence of bribery of
decision-makers, public funding may be spent on things that are not the most needed
taking into account the interest of general public. Rose-Ackerman [1997] clarified this relationship more precisely and indicated that the components of government spending, that
is government projects, may be chosen by the government officials according to the key of
corrupted benefits for the decision-makers and the possibilities of hiding the bribes.
Tanzi and Davoodi [2002] discussed the growth of government spending to be the result of corruption, because corrupt governments would be more willing to generate budget
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deficit, which would enlarge public debt. Higher funding obtained from the budget deficit
may create a possibility to finance the projects that provide higher earnings from corruption
to the decision-makers. Such considerations were continued by Dzhumashev [2014a] who
pointed out that interactions between corruption and the quality of governance determine
the effectiveness of using government spending and as a result the impact of corruption on
economic growth through public spending.
There are also studies in the literature about the impact of corruption on the structure
of government spending. Delavallade [2006] proved that in the countries with high level
of corruption, the distribution of government spending has a different structure, because
there is higher spending on public services, order, recourses, culture and defence, however, there is less spending on social policy. The issue of financing defence was also analysed
by Gupta et al. [2001], who pointed out that in corrupt countries there was higher government spending on military than in less corrupt countries. They also marked that in corrupt countries these expenses accounted for a higher percentage of GDP. This relation was
explained as a simplicity of hiding additional corrupted expenses within military projects.
Therefore, corruption has an influence not only on the value of government spending, but
also on its structure.
Similar matter concerning the impact of corruption on government spending is the effect of corruption on the amount of public debt. Cooray et al. [2017] proved that higher levels of corruption lead to higher public debt. Corruption reduces the budget revenues due
to the fact that corruption encourages avoiding paying taxes and other public levies to
the State. However, the poorest countries suffer from high level of corruption. They usually
have great demand on government spending on social and investment area, that is why
public debt will grow in such countries. Cooray et al. [2017, p. 125] suggest limiting not only
corruption, but also black economy so as to start fixing public finances in those countries.
The first reference about the attempt to define non-linear relationship between corruption and government spending might be found in Dzhumshev [2014b, p. 203], where
the author pointed out that thanks to achieving the level of corruption optimising government spending, it will be possible to obtain the highest possible level of economic
growth. Cooray et al. [2017] conducted research on non-linear influence of corruption on
the level of public debt by using square function of corruption describing public debt
rate. Estimate results and non-linear relationship between corruption and the level of
public debt with regard to GDP did not prove statistically significant.
Dzhumashev [2014a, p. 403] indicated that the relationship between corruption and
government spending is two-dimensional and not only corruption has the impact on
government spending, but also government spending has the impact on the level of
corruption. That is why further studies should first point out the process of relationship
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between corruption and government spending, and then analyse the possibility of occurring both positive and negative effect of corruption on government spending.
Research review noted the variety of approaches and reasoning concerning the relation
between corruption and government spending. Dzhumashev [2014a, p. 416] analysed the
level of optimal government spending rate with respect to economic growth and the results from the studies indicate on the average level of government spending of 18.5% GDP,
which is the most optimal with a view to economic growth. Considering literature analysis, it
is possible to indicate that the impact of corruption on government spending and the reverse relation (from government spending to corruption) may have a non-linear shape, in fact
a parabolic shape, that is why, the following three research hypotheses have been proposed:
H1: Linear impact of government spending on corruption is negative.
H2: Linear impact of corruption on government spending rate is negative.
H3: More correct relation between corruption and government spending rate is described by econometric models with non-linear function rather than linear one.

Data and research methodology
Research hypotheses will be verified first by the Granger causality test, which enables to
draw the conclusions whether in fact there is a relation between two variables. Syczewska [2014, p. 172] gives the following formula to check Granger causality:
(1)
yt = α10 + ∑jk= 1 α1j yt – j + ∑jk=1 β1j xt – j + ε1t		
(2)
xt = α20 + ∑jk= 1 α2j xt – j + ∑jk=1 β2j yt – j + ε2t 		
where formula (1) β11 = β12 = … = β1k = 0 indicates the lack of casual relationship from
variable Y to variable X. If the causality tests identify the discussed relations, then the
panel econometric models will be built to analyse the linear and non-linear impact of
one variable on another one.
The verification of the above hypotheses was conducted on the basis of panel data
concerning 29 European countries: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Holland, Norway, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom. The appropriate time frames were
taken from the World Bank data and from the Heritage Foundation. In the research there
are countries which according to the World Bank classification belong to the group of countries with on average higher GNP and high GNP [The World Bank 2017]. Data includes
the period from 1996 to 2015 (time frames length 20). To avoid the impact of periodicity
of economy on the research results, averaged data was used for 4-year period [Bond,
Hoeffler, Temple 2001, p. 3]. The following macroeconomic variables were analysed:
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·· Government spending (source: The World Bank, abbreviation: Spending) – spending
on consumption performed by state institutions in relation to GDP of a given country.
The figures are in USD and updated in 2010.
·· GDP per capita growth (source: The World Bank, abbreviation: economic growth) –
growth in Gross Domestic Product per person. The figure is in percentage and the
value of GDP per person in USD was updated in 2010.
·· Political stability index (source: The World Bank, abbreviation: political stability) –
a synthetic indicator which measures the probability of illegal transfer of state power,
military conflict, violent demonstrations, terrorism and social unrest. Its value is from 0
(meaning a country with no political stability) to 1 (meaning a country with completely
political stability).
·· Consumer price index (source: The World Bank, abbreviation: inflation) – a percentage change in price of consumer goods and services.
·· Control of corruption index (source: The World Bank, WDI base, abbreviation: CC)
– a synthetic measure of corruption control in a given country. It is an equivalent of
quantitative and qualitative indicators of the most significant financial and economic
institutions in the world. The indicator’s value is from -2.5 (completely corrupt country)
to 2.5 (a country free from corruption).
·· Freedom from corruption index (source: Heritage, abbreviation: FFC) – a synthetic
indicator which measures the level of corruption perception in a given country. It is
based on the data published by Transparency International for Corruption Perception
Index and is also based on other data and qualitative information from other reliable
and widely recognised sources. The indicator’s value is from 0 (a corrupt country) to
100 (a country free from corruption). A control of corruption index was re-scaled to
the range from 0.0 to 5.0, due to the fact that the research is constructed in a way that
requires logarithms of corruption indicators. To avoid the possibility to lose data, a proper re-scaling of this corruption index was applied.

Research results
Empirical analysis was begun by checking the value of descriptive statistics for the variables which are used to build econometric models. The average level of government spending is around 19.8% GDP, the average economic growth in an analysed group was 2.22%.
Those countries are generally of average level of political stability, because average value
for this variable was 0.78. It has to be noted that the level of inflation was at very high maximum value, however the average level of inflation for the analysed countries was 3.38% in
that period. The analysed countries are of different level of corruption, although it cannot
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be said that they are completely corrupted. Their corruption indicators are estimated to be
from the moderate corruption level to almost entirely free from corruption.
Table 1. Descriptive Statistics for the sample observation
Variable

Average

Median

S.D.

Minimum

Maximum

19.8

19.5

3.11

10.6

26.9

2.22

2.12

2.74

-4.94

11.3

0.787

0.781

0.0873

0.585

0.966
44.0

Spending
Economic
Growth
Political
Stability
Inflation

3.38

2.25

4.50

-0.617

CC

3.67

3.81

0.913

1.44

5.03

FFC

65.8

65.8

20.5

22.8

98.3

Source: own elaboration.

In the next stage of research, a correlation between the variables chosen to construct econometric models was analysed. Table 2 presents the value of Pearson’s correlation
coefficient and the level of significance for this coefficient. The most interesting is the
correlation between government spending and other variables, where statistically significant correlation may only be connected with economic growth and freedom from
corruption index.
Table 2. Pearson’s Correlation

Spending

Economic
growth

Political
stability
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Pearson’s
Correlation

Spending

Economic
growth

Political
stability

Inflation

CC

FFC

1

-0.02*

-0.099

-0.018

0.148

0.194*

0.015

0.236

0.829

0.076

0.019

1

0.198*

0.156

-0.208*

-0.253**

0.017

0.061

0.012

0.002

1

-0.064

0.425**

0.415**

0.446

0.000

0.000

Significance
(bilateral)
Pearson’s
Correlation

-0.202*

Significance
(bilateral)

0.015

Pearson’s
Correlation

-0.099

0.198*

Significance
(bilateral)

0.236

0.017
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Inflation

CC

FFC

Spending

Economic
growth

Political
stability

Inflation

CC

FFC

Pearson’s
Correlation

-0.018

0.156

-0.064

1

-0.455**

-0.414**

Significance
(bilateral)

0.829

0.061

0.446

0.000

0.000

Pearson’s
Correlation

0.148

-0.208*

0.425**

-0.455**

1

0.963**

Significance
(bilateral)

0.076

0.012

0.000

0.000

Pearson’s
Correlation

0.194*

-0.253**

0.415**

-0.414**

0.963**

Significance
(bilateral))

0.019

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000
1

Source: own elaboration based on GRETL package. In the above table there are the levels of significance
for the following parameters: *** - p<0,01, ** - p<0,05, * - p<0,1.

As the next step, the Granger causality test for pairs of variables was used. It verified
the impact of corruption on government spending and an inverse relation, that is the
impact of government spending on corruption. The research results are presented in
table 3 and on this basis it may be concluded that corruption indicators have statistically
significant impact on government spending, whereas government spending does not
have statistically significant impact on the level of corruption. In the case of analysed
countries, only one-sided relation between analysed variables was found. The research
results indicate that a research hypothesis 1 should be rejected, due to the fact that government spending is not the cause of corruption according to Granger causality, thus
there is no point in creating econometric models for that relation.
Table 3. Granger test for pairs of variables
Variables
CC05->Spending

Coefficient
0.493474

t-Student
4.054

Spending->CC05

0.00775166

1.307

FFC->Spending

0.0193308

3.524

Spending->FFC

−0.127648

−0.7731

significance
***
***

Source: own elaboration based on GRETL package. In the above table there are the levels of significance
for the following parameters: *** – p<0.01, ** – p<0.05, * – p<0.1.

In order to verify hypotheses 2 and 3, econometric models describing the government spending rate were built. The following macroeconomic variables were chosen as
the control variables: the economic growth which determines the level of GDP and has
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an impact on budget revenue (a negative coefficient is expected in the model); political
stability index which describes social attitudes in the country and acceptance of political authority (a negative coefficient is expected in the model) and the inflation, which
determines the level of public spending and budget revenue (a positive coefficient is
expected in the model). The theoretical formula of the model is as follows:
Spendingi,t = αi,t + β1 Economic growthi,t + β2 Political stabilityi,t + β3 Inflationi,t +
β4 Corruptioni,t + εi,t
(3)
Table 4 shows the results of panel estimation with fixed effects (FE). Those models are
characterised by normal distribution of remainders and by high value of coefficient of determination. A negative coefficient of variables describing corruption was obtained, which
is in accordance with the previous research [Tanzi, Davoodi 1997; Mauro 1998]. Hypothesis
2 about the negative impact of corruption on government spending has been proved.
Table 4. Models for government spending rate – linear function of corruption
Model 1

Model 2

Absolute term

32.4020
(17.34)***

27.8895
(16.34)***

Economic growth

-0.137786
(-3.408)***

-0.170676
(-3.770)***

-5.09696
(-2.951)***
0.0677066
(2.373)***
-2.32898
(-4.677)***

-6.52872
(-3.521)***
0.0758206
(2.475)**

Political stability
Inflation
CC

-0.0435889
(-1.920)*

FFC
LSDV R-squre

0.917710

0.904772

Within R-squre

0.432248

0.342985

Akaike inform. crit.

443.7867

464.9599

Test for normal distribution of
remainders

2.54026
(0.280796)

5.19622
(0.074414)

Source: own elaboration based on GRETL package. In the above table there are the levels of significance
for the following parameters *** – p<0.01, ** – p<0.05, * – p<0.1.

In the last stage of analysis, the research on the existence of non-linear relationship
between corruption and government spending was conducted. Similar to non-linear research proposed by Pluskota [2016, p. 277], it is possible to use two functions describing
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non-linear impact of corruption on a microeconomic variable, that is square function
and logarithmic function. The theoretical formula of the models is as follows:
Spendingi,t = αi,t + β1 Economic growth + β2 Political stabilityi,t + β3 Inflationi,t +
β4 corruptioni,t + β5 corruptioni2, t + εi,t
(4)
Spendingi,t = αi,t + β1 Economic growthi,t + β2 Political stabilityi,t + β3 Inflationi,t +
β4 corruptioni,t + β5 ln cori,t+ εi,t		
(5)
Table 5 shows the results of panel estimation with fixed effects. Only models 3 and 6
indicate the non-linear relationship between corruption and government spending rate.
Model 3 should be compared with model 1 due to the fact that they concern control of
corruption index. The Akaike information criterion is lower for model 3, that is why it should be regarded as one that better describes the analysed relationship. Model 6 should
be compared with model 2, because they refer to freedom from corruption index. On
the basis of the Akaike information criterion analysis, model 6 should be chosen as one
that is more statistically accurate. Hence, hypothesis 3 was confirmed. Models describing
the investment rate on the basis of non-linear function provide more accurate results
statistically.
Table 5. Models for government spending rate – non-linear functions of corruption
Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

38.4558

33.3878

30.8114

61.2034

(11.37)***
-0.135626

(17.71)***
-0.134347

(12.13)***
-0.180907

(4.852)***
-0.183957

(-3.406)***
-5.60517

(-3.382)***
-5.65357

(-3.978)***
-6.64139

(-4.146)***
-6.60464

(-3.265)***
0.0675162

(-3.299)***
0.0655532

(-3.601)***
0.0783370

(-3.657)***
0.0852669

(2.404)***
-6.24527

(2.338)***
1.84567

(2.569)**

(2.838)***

(-3.284)**
0.609432

(0.9690)

Absolute term

Economic growth

Political stability

Inflation

CC

CC2
(2.132)**
-12.5514
Ln CC
(-2.268)**

463

Anna Maria Pluskota

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

-0.167029

0.183556

(-2.013)**
0.00111698

(2.084)**

FFC

FFC2
(1.546)
-11.6702
Ln FFC
(-2.664)***
LSDV R-square

0.920946

0.921353

0.906778

0.910496

Within R-square

0.454577

0.457386

0.356827

0.382478

Akaike inform. crit.

439.9688

439.2201

463.8725

457.9712

Test for normal
distribution of
remainders

2.06544

2.39875

4.99455

5.7513

(0.356037)

(0.301383)

(0.0823091)

(0.0563795)

Source: own elaboration based on GRETL package. In the above table there are the levels of significance
for the following parameters: *** – p<0.01, ** – p<0.05, * – p<0.1.

Conclusions from the research
The above research confirmed the previous conclusions that may be found in the literature that corruption has a negative impact on government spending causing its
excessive growth in relation to the value of GDP per capita. Government spending in
corrupt countries constitutes a large part in GDP per capita, which additionally makes
the corrupt practices easier for the decision-makers. Economic development forces the
politicians to take anti-corruption actions, which would promote new investments and
further economic development. The results of anti-corruption actions for economically
developed countries in Europe are described by models in table 5, where non-linear function of corruption describing government spending rate has the shape of a parabola
with the arms pointing upward (in a U shape). The increase of control of corruption on
one unit will cause the decrease of the value of government spending rate, because the
reduction of corruption promotes economic development and generates an increasing
level of GDP of the country. Economic development is related to less and less government spending connected to social activity and tackling unemployment. Non-linear
relationship between corruption and government spending rate described by model 3
is presented in figure 1. It shows the decrease of government spending rate along with
fighting corruption, however, the initial (from point 0 to 2) reduction of corruption brings
higher falls in government spending rate than further fighting corruption (from point 4
to 5). It indicates the necessity for the politicians of developing countries (countries that
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have problem with corruption) to pay particular attention to the problem of corruption
due to the fact that especially in those countries anti-corruption activities may lead to
the reduction of government spending and to decrease of public debt. In countries with
high indicators of control of corruption such phenomenon is so minor for the economy
that continuing further anti-corruption activities will not bring considerable effects in
the form of reduction of government spending. The conclusions stated in the literature
[Tanzi, Davoodi 2002; Dzhumashev 2014a] that corruption promotes the increase of government spending have also been confirmed.
Figure 1. Relationship between corruption and government spending rate on the basis of model 3

Source: own elaboration.

Conclusion
The paper describes theoretical and empirical relations between corruption and government spending. The impact of corruption on government spending was verified by using
macroeconomic data and on the basis of linear and non-linear functions. So far there
was no research on non-linear impact of corruption on government spending. In the
literature an attempt was made to analyse the impact of corruption on public debt on
the basis of square function, however, the results were statistically insignificant [Cooray
et al. 2017, pp. 123–124]. The main conclusion that might be identified on the basis of
this analysis is the negative impact of corruption on government spending. As a result of
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corruption, government spending constitutes a large GDP percent of the country, which
has a negative influence on economic growth [Dzhumashev 2014b, p. 415], and that is
why the reduction of government spending rate has a positive effect on the economy.
According to the above conducted research, particularly positive effect of reduction of
corruption in the form of decrease of government spending rate will be observed in countries that struggle with corruption. This article goes beyond the simple analysis of the
impact of corruption on government spending, namely, it is a voice in the discussion on
the process of corruption reduction in the economy and the results of this process on
government spending.
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Abstract: Academic entrepreneurship is an activity in the field of business education and
practical support in creating new companies on the basis of know-how of people involved
in scientific research. Basically, it is starting up a business activity by representatives from
academic environment – students, PhD students, graduates and university researchers.
The aim of this article is to analyse and evaluate the institutional factors of the development of academic entrepreneurship in Poland, covering legal and market conditions of creation and development of economic entities on the ground of academic entrepreneurship.
Infrastructure of business environment supporting academic entrepreneurship has
been developing in Poland since 1992, when the first innovation support centres were created. The changes in legislation concerning education and higher education are to promote
the processes of technology and science and business partnership transfers. They should
stimulate a large growth of innovative and based on technology entities creating on the
ground of academic entrepreneurship – spin-off and spin-out companies. However, the
quantitative indicators concerning those enterprises in Poland are not high and differ significantly from the level of other European countries or the USA, where academic entrepreneurship functions successfully.
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Introduction
Entrepreneurship is one of the basic categories which constitutes an integral indicator of
socio-economic reality in market economy, particularly in contemporary economy based
on knowledge. Human is a carrier of entrepreneurship at different stages of life.
Shaping entrepreneurial attitudes is not an easy task. This process should be reinforced particularly at academic level. Different educational programmes and also appropriate infrastructure may be initiated there, which would promote starting up own
projects [Marszałek 2012].
Universities are one of the most important organisations stimulating development.
As the institutions embedded in tradition, carrying science and new ideas, they are the
base of functioning of society founded on knowledge. As the expectations of universities
increase, they face difficult challenge of transformation of management system and education methods, and also building a positive environment, responding to the needs of external stakeholders. One of the tool that enables the university to fulfil those requirements
is promoting entrepreneurial behaviour through academic entrepreneurship incubators.
Knowledge and the ability to transform it into innovations is regarded as a key factor of competitive position of contemporary enterprises. Supporting entrepreneurship
and innovative processes includes the provision of specific services and shaping socioeconomic environment that would be favourable to entrepreneur and encourage selfemployment [Matusiak 2010, p. 109]. The active entities in the field of entrepreneurship
and innovation support in Poland are most frequently called “innovation and entrepreneurship centres”1 [Bąkowski, Mażewska 2012, p. 11].
The aim of this article is to analyse and evaluate the institutional factors of the development of academic entrepreneurship in Poland, covering legal and market conditions
of creation and development of economic entities on the ground of academic entrepreneurship. A method of literature review was used in the article and on this basis a discussed subject was theoretically embedded in the Polish and foreign literature. Numerical
data on the state and the dynamics of the creation of entities identified with academic
entrepreneurship are also presented. In the assessment of the presented data, the simple statistical inference method was used.

The concept of “innovation and entrepreneurship centres” appeared for the first time during the national and
foreign discussions of experts on Polish-German seminar in March 1991 in Radzyn, near Poznan. This meeting
may be regarded as the beginning of the movement of the organisers of innovation and entrepreneurship
centres in Poland.
1
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The genesis of academic entrepreneurship
and institutional forms of its support in Poland
Academic entrepreneurship is a concept which has attracted growing interest in scientific and public discourse throughout the last couple of years. The enterprises compete more and more on global market, whereas universities are traditional and natural
places where they may search for support from the science sector. On the other hand
– partnership with business for the university may be a source of financing of scientific
research2.
A fundamental instrument of supporting the development of academic entrepreneurship is entrepreneurship incubator. The first such incubator was created in 1959 in
New York. Then, at the beginning of the 80s, 12 new incubators were created in the United States [Wentura-Dudek, Maciejczyk 2009, p. 192]. Since then, there was a fast grow
of such entities in the world.
On the European ground, the institution of incubators was transferred in the 70s.
Firstly, they were the instruments to eliminate economic inequalities in the regions. Over
time, the range of functions they fulfilled evaluated considerably. In the 90s there were
technological incubators whose aim was to increase regional competitiveness by supporting companies founded in new technology sector and industrial clusters [Marszałek
2009]. In Poland, the first incubators by universities appeared in 1990 [Zasiadły, Guliński 2005, p. 15]. In the Polish environment, academic entrepreneurship is considered
through business activity of people associated with universities or a creation of spin-off
and spin-out companies [Szkopiński 2016, pp. 321–333].
“Spin off” concept alone comes from the field of management and means the process of change of enterprise structure. New entities are created from a parent company
to accomplish those tasks which from the point of view of the parent company are impossible, unprofitable or difficult to perform [Stasiak 2011, p. 13].
Spin-off company is an entity which was founded as a result of employee or a group
of employees’ separation from the university or other research units, using intellectual
resources of the entity from which it was separated and from which it is independent.
Whereas spin-out enterprises concern those undertakings dependent from a parent
company, related to it with the capital or in some other way [Stasiak 2011, p. 13].
With reference to academic entrepreneurship, spin-off companies are created to commercialise scientific research. Those enterprises are founded usually in innovative sectors
2
Particularly taking into account a low, compared to other countries, level of public expenditure on education,
measured as a percent of GDP (0,54% in 2016 r.) [Główny Urząd Statystyczny 2017].
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such as: biotechnology, nanotechnology or IT. According to Nicolaou and Birley [2003],
a prerequisite for creation a spin-off is a transfer of technology from the university.
Supporting academic entrepreneurship cannot be realised only through activities of
universities alone, but it requires also involvement of economic environment and public administration authorities on the central and regional level [Matusiak 2007, p. 155].
In Poland the shape of relation between country-university-economy takes a form of
increasingly strengthening university cooperation with the environment on the basis of
legislation concerning higher education and creating institutional framework of support
transfer of knowledge and technology.
In the Law of Higher education from 2005, legislator specified the social function
of university in the aspect of cooperation with economic environment in the following
way: “Universities apart from conducting scientific research and educating students,
they are obliged to cooperate with economic environment, particularly through selling
or transferring research results and development works free of charge to entrepreneurs,
and spreading the concept of entrepreneurship in academic environment in the form of
economic activity, independent organisationally and financially”3.
The most chosen by Polish universities institutional forms of creation and support of
academic entrepreneurship are the following [Piotrowska-Piątek 2012, p. 23]:
·· academic career centres and internship schemes,
·· academic incubators and entrepreneurship pre-incubators,
·· centres of technology transfer,
·· science and technology parks.
Taking into account the context of this article, academic entrepreneurship incubators will be discussed more thoroughly. They are initiatives which involve the creation by universities the physical and organisational conditions to verify practical
knowledge and skills in case of running one’s own business. In Poland three types of
incubation of a company in the university surrounding can be distinguished [RichertKaźmierska 2010]:
·· in a net of Academic Entrepreneurship Incubators run by Foundation of Academic
Entrepreneurship Incubators (FAIP),
Law from 27 July 2005. Law of higher education (Dz. U. nr 164, poz. 1365, art. 4). Further amendments of
this law specify the organisational forms of this activity. Amended law in 2011 constitutes that “universities
cooperate with socio-economic environment, particularly in range of conducting scientific research and development works in favour of economic entities, in selected forms of activity, including a creation of a special
purpose company (in the form of limited company or joint-stock company). The reinforcement of commercialized processes of scientific results contains also the present shape of legislation of higher education (from
20 July 2018 r. Law of higher education and education, Dz. U. from 2018, poz. 1668, art. 148–155).
3
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·· in incubators operating within the framework of public universities,
·· in pre-incubators operating within the framework of science and technology parks.
The legal basis of functioning AIP is a legislation from 27 July 2005, Law of higher education, according to which their mission is to build encouraging climate for the development of entrepreneurship among the students and academics. Academic incubators focus
also on the stage of pre-incubation in which there is a cooperation with people who may
start their own business in the future. This cooperation is based on training, counselling
and on the market analysis of particular ideas and projects [Jankiewicz 2007, p. 89].
AIP tasks include providing organisational, legal and technical support for academics, students, PhD students and graduates (who graduated within the last four years)
for example through the following:
·· searching for the entities interested in implanting results of scientific research;
·· preparing projects of commercialized results of scientific research, particularly the
analyses of market potential of inventions and their implementation readiness, and
also evaluation of industrial property rights;
·· managing technology portfolio through monitoring and analysing results of scientific research with regard to their practical usefulness and market needs.
Those tasks aim to effective use of intellectual and technical potential of university
and to transfer the results of scientific works to economy [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu].
To illustrate AIP in academic practice, the Academic Business Incubator of the Nicolaus Copernicus University in Torun shall be used. AIP UMK has been in place since
2008 and it is a university-wide organizational unit, subordinated to the Rector, performing consulting and service tasks as well as preparing opinions and expert opinions. It
conducts trainings in the field of commercialization of scientific research. In the years
2008–2013, the task of AIP UMK was to provide organizational, legal and technical assistance to employees, students, PhD students and UMK graduates (who completed their
bachelor’s, master’s or doctoral studies in the last four years) in the scope of effective use
of the University’s intellectual and technical potential and transfer of results of scientific
work to the economy and activate the academic community and graduates of the Nicolaus Copernicus University to undertake business activities. In 2014 Technology Transfer
Center Limited (CTT UMK) was created. Thanks to CTT UMK Limited the chosen business
idea may become the beginning of the founding of a daughter company.
In Poznan, the Academic Business Incubator of the University of Adam Mickiewicz in
Poznan has been in place since 2004.
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Economic conditions of academic entrepreneurship
development
Market conditions of academic entrepreneurship development are related to economic
functions of entrepreneur, which include the evaluation of chances of starting and developing the undertaking, the evaluation of chances of obtaining the effect of taking
actions, the estimation of the level of accompanying above activities threats and risk, and
implementation of innovations in order to achieve assumed economic targets through
the phenomenon of self-employment defined as “work for myself” or “economy activity
of natural persons” [Matusiak 2011, pp. 229–231].
Among the economic factors conditioning the discussed issue, the innovation is
very significant. The level of innovation of economy depends to a large extent on relationship between the following three environments: scientific, governmental and
industrial. The importance of industry in those relations involve showing demand for
new scientific and technical methods and also providing supply of innovation. Government performs a regulative role in relation to industry and science, whereas scientific environment through research results offers new scientific and technical solutions
[Gust-Bardon 2011, p. 218].
The innovativeness of economy determines numerous different external and internal factors. The first ones consist of globalisation, technological progress, regional
integration and also a global condition. On the other hand, internal factors consist of
accumulated resources of knowledge, capital and work, economic and institutional
system and the current economic policy in the country, including innovative policy
[Kozioł 2005, p. 131].
The importance of innovative policy significantly increased among the pillars of economic policy in Poland with the beginning of 21st century. There was a change in public
sector function, that is from creation of regulatory environment to stimulate the development of selected fields through financial instruments [Staśkiewicz 2013, p. 174] and
through which the country has influence on economic balance of entrepreneurs – subsidies and tax credits [Bukowski, Szpor, Śniegocki 2012, p. 26].

Enterprises sector emerging in academic
entrepreneurship field
Quantitative indicators are relatively low in the case of emergence of companies in the
area of academic entrepreneurship (compared to other European countries). It is hard to
specify precisely their number due to the fact that there are no data in public statistics
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referring directly to the number of spin-off companies. The quantitative assessment of
academic enterprises has been identified in the literature since 2006 [Tamowicz 2006,
p. 9]. Several examples of spin-off companies in 2006 may suggest that they are not
unknown or random phenomena. The rate of new entities was about 2-3 entities yearly
throughout the last several years. It is certainly not many in absolute figures – while
comparing to classical sector of MSP. It seems, however, that more accurate point of
reference would be a comparison to high-technology sector, which size in the country
is estimated on several hundred entities – about 600–700 [Przedsiębiorczość akademicka… 2012, p 10].
Over the years 2006-2016, according to different authors, the number of discussed
entities was identified differently. Kaliczyńska and Kalinowska [2012, p. 57] pointed out
that in 2012 about 100 spin-off companies existed in Poland. In 2016, however, 55 academic spin-off enterprises were identified [Osuch-Rak 2017, p. 135]. In the literature there
are also opinions that about 7000 companies [Inkubator przedsiębiorczości 2004] were
established thanks to academic entrepreneurship incubators.
Spin-off companies belong to MSP sector. With regard to their economic characteristic, those entities are not different from European spin-off pattern. These are small
entities, employing fewer than 10 people. These companies are established mainly in
such sectors as biotechnology, pharmacy, IT [Tamowicz 2006, pp. 43–44] and also in
advanced materials technologies [Chyba 2011, pp.37–47]. Their main characteristic is
a higher level of innovation in relation to the companies established in another way and
above-average involvement in the processes of technology transfer [Stephan 2014]. The
creation of spin-off company alone is one of the most important mechanisms of technology transfer [Cleyn, Festel 2016, p. 113].
Other characteristics of spin-off companies in Poland include higher level of survival
in comparison to other MSP. Mainly, it is the effect of numerous public assistance programmes addressed to those enterprises [Tamowicz 2006, p. 17].
It might be assumed that the quantitative status of spin-off enterprises is correlated
with growth of establishment of entities of innovation and entrepreneurship support
(OIiP). Polish Agency for Enterprise Development (PARP) and Polish Business and Innovation Centers Association in Poland (SOOIPP) monitor the development of the infrastructure of this support in Poland by publishing regular reports. Table 1 and graph 1 contain
the set of main types of innovation and entrepreneurship centres in Poland in the period
of 2004–2017.
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Table 1. Types and number of OIiP in Poland in the period of 2004–2017
Type of centre
Technology transfer centres
Technology incubators and entrepreneurship incubators
Academic entrepreneurship incubators
Technology parks

2004
44
7
18
8

Number of centres
2010 2012 2014
90
69
42
20
97
60
73
62
24
24
40
42

2017
55
70
20
37

Source: own elaboration on the basis of PARP and SOOiPP reports: Matusiak [2005], Bąkowski, Mażewska
(eds.) [2012], Bąkowski, Mażewska (eds.) [2014], Bąkowski, Mażewska (eds.) [2018].

Graph 1. Number of OIiP in Poland in the period of 1990–2017

Source: Bąkowski, Mażewska (eds.) [2018].

The base of OIiP has been developed in Poland since the beginning of the 90s. However, their dynamic development occurred thanks to the availability of EU structural
funds, which were the main source of financing in the first (2004-2006) and second
(2007-2013) programming period. The current programming period (2014-2020) aims to
stabilize and strengthen the market position of the centres.
On the basis of a significant decrease in the number of entities related to academic
entrepreneurship in recent years, it may be concluded that the period of their dynamic
development in 2004-2013 was related to the high availability of funds, mainly from the
European Union, allocated to programs associated with the creation of this infrastructure. Due to the lower availability of such funds, it may turn out that some of these institutions will not survive without external support.
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The period of the last 3 years was for the infrastructure of business environment
the time of significant changes concerning the complete remodelling the way of financing the services for the entrepreneurs and it appeared too difficult both for the
entrepreneurs and the centres. In this way, the infrastructure of innovative enterprises
support has not been used as assumed in the stage of its construction and formation
of service potential.
Along with the decreasing of the number of OIiP in the last three years, its structural
type also changed. There was a decrease in the number of all types of centres, apart
from CTT, generated by statutory regulation and founded thanks to a great support of
EU funds. In the future it may result in greater dependency from financing of a parent
unit and disappearance of active attitudes in the field of providing services under market conditions [Bąkowski, Mażewska 2018, p. 10].
An activity based on the projects still dominates in the centres – mainly financed
from EU funds. External grants (regional, national and foreign), apart from rental profits,
are the main source of their income [Bąkowski, Mażewska 2018, p. 12].
Academic entrepreneurship incubators in foreign literature, just like in Poland,
are regarded as an element of regional innovative strategies, supporting foundation
and development of innovative companies. Different countries show the diversity
of entrepreneurship incubators models (commercial vs non-commercial, financed
from public funds vs private, etc.), however, the role of entrepreneurship incubators
related to universities in the system of knowledge and technology transfer is common [Rogova 2013, p. 266].
It is also known that in terms of academic entrepreneurship, many countries are ahead of Poland, for instance: Great Britain, France, Germany, Finland, Sweden and Belgium
[Osuch-Rak 2017, p. 135].
In the conditions of strong global competition, highly developed economies introduce the solutions that support innovative enterprises and concern the relations
between universities and economy. In the global competition for belonging to the
group of the most innovative countries in the world, like the USA, Japan or Finland,
there are mostly countries with above-average growth potential, large internal markets and a share in the world export market, such as China, Russia, Brazil or India
[Różalski 2013, p. 6].
In the United States the assumptions concerning the promotion of entrepreneurship
have strong embedding in academic entrepreneurship. For example, in Massachusetts
Institute of Technology, every fourth person has the spin-off company. Nearly 26 thousand companies are related with this university, and they were founded by its graduates [Szkopiński 2016, p. 326].
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A high technology level of the country or the region conditions the technology absorption capacity in the society. It may be, however, a certain barrier in creating new as
well as in developing already existing spin-off companies. Fraunhofer in Germany, the
largest net of scientific institutes, sells new and promising technologies to huge reputable enterprises [Cleyn, Festel 2016, p. 113].

Conclusions
Academic entrepreneurship in the current socio-economic conditions is undoubtedly
a stimulant to create the innovative behaviour of economic units in the market. Universities support academic entrepreneurship through undertaking institutional forms
of cooperation with economic environment and giving support in the incubation phase of innovative business concepts to students and graduates willing to start their own
business. The cooperation with socio-economic environment is not only a formal requirement, which the legislator imposed on universities, but also more and more often the
concept of universities alone concerning the educational programmes to adjust the students to market realities.
The aim of the article assumed in the introduction of the article has been achieved
to a large extent. It was shown on the basis of available literature that the phenomenon
of academic entrepreneurship is widely discussed in the literature of the subject. The
literature proves that Poland differs significantly from European countries in terms of
the pace of development of the infrastructure for supporting academic entrepreneurship. The presented statistical data prove the existence of this phenomenon in practice
and its significant development in the initial period of analysis, however, data from the
next period indicate its weakening. The article may be a prelude to further investigation in the area of cause and effect relationships between the pace of the formation of
these entities, factors important for their survival and success, and the general market
situation, financial factors and the quality of the creation of support institutions. Such
analysis requires much broader research.
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Gra ekonomiczna jako narządzie wspierania
postaw przedsiębiorczych. Analiza wyników
gry realizowanej w ramach zajęć z ekonomii
Economic Game as a Tool to Support Entrepreneurial Attitudes.
Analysis of the Results of the Game Played During Economics
Classes
Abstract: Based on the previous experience and subject literature, the authors, as the main
research problem, verify how students of various fields of study can use market opportunities
in an economic game. The data was obtained as a result of an economic game played by the
students from six different fields of study during the economics classes. The research took place
both at public and non-public universities from the city of Wroclaw and Cracow, at four different universities in total. The results of the games were compared based on their final result. In
addition, the average scores for each exercise group, the average percentage change relative
to the initial resource value and the standard deviation, the final results in each exercise group,
and the impact of decision making time on the final game result were compared. Conducting
the game allowed to collect data from 12 classes from the field of study at four higher education
institutions. The average capital growth of all groups was 20%, the best team achieved the value
of 236% of the initial capital, the worst team suffered a loss, ending the game with 79% of the
initial capital. Overall, 15% of teams finished the game with a lower score than the initial one.
Key words: educational games, entrepreneurial attitudes, university, entrepreneurship,
decision risk
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Wprowadzenie
Przedsiębiorczość stała się często powtarzanym pojęciem w dyskusjach związanych ze
wzrostem gospodarczym [Galindo, Mendez 2014, s. 828], edukacją, czy ogólnie rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Otoczenie gospodarcze promuje zachowania
i postawy przedsiębiorcze i nie ogranicza ich tylko do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Przedsiębiorczość posiada bowiem znacznie szersze znaczenie i z tego
względu związane z nią postawy powinny być kształtowane w człowieku od początkowego etapu edukacji. Szczególnie, że edukacja przedsiębiorcza pozytywnie wpływa na
kształtowanie przedsiębiorczych postaw [Bae, Qian, Mioa, Fiet 2014, s. 234].
Osoba przedsiębiorcza nie musi prowadzić działalności gospodarczej, kierować dużym zespołem tworzącym wielkie projekty, czy odnosić sukcesy ekonomiczne. Liczy się
bowiem umiejętność wyszukiwania szans, które tworzą się w naszym bliskim i dalszym
otoczeniu, a jeszcze bardziej promowana jest umiejętność skorzystania z tych szans. Odniesienie przedsiębiorczości do aspektów bezpośrednio związanych z ekonomią i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej przychodzi w naturalny sposób, zarówno w myśleniu potocznym, jak i naukowym. Nie jest to uzasadnione z punktu widzenia
teorii przedsiębiorczości [Wach 2015, s. 33], co więcej zachowania przedsiębiorcze nie
muszą być odnoszone tylko do kwestii ekonomicznych. Istnieją bowiem przykłady osób
przedsiębiorczych działających w trzecim sektorze, który nie jest nastawiony na zysk.
Bez względu na sposób definiowania przedsiębiorczości, jej duże znaczenie we współczesnej gospodarce jest oczywiste. Zachowania przedsiębiorcze są na tyle istotne, że
wymieniane są coraz częściej, jako czwarty czynnik produkcji1 [Wach 2015, s. 33]. Waga
tego czynnika i jego znaczenie dla gospodarki wpłynęło na konieczność rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. Wyrazem tego są opracowania dotyczące konieczności prowadzenia badań rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz ich kształtowania [OECD 2011;
WEF 2011]. Zwiększenie udziału przedmiotów kształtujących kompetencje przedsiębiorcze w szkołach i na uczelniach, wspiera rozwój tych postaw w społeczeństwie. Powstaje jednak pytanie czy takie kształcenie jest wystarczająco skuteczne. Badania w tym zakresie zwykle koncentrowały się na weryfikacji rezultatów nauczania przedsiębiorczości,
traktując ją w wąskim zakresie. Za pozytywny rezultat nauczania uznawano założenie
własnego przedsiębiorstwa [OECD 2015, s. 19]. Prowadzono także badania polegające na
analizie jednocześnie bieżących i przyszłych postaw przedsiębiorczych [Kolvereid, Moen
1997, s. 156; Tkachev, Kolvereid, 1999, s. 274]. Rezultaty, chociaż nie zawsze znaczące, wskazują na pozytywne oddziaływanie zajęć uczących postaw przedsiębiorczych. Trudności
1
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metodologiczne we wspomnianych badaniach wynikają z faktu, że sukces edukacji dla
przedsiębiorczości nie zawsze występuje bezpośrednio po zakończonym procesie kształcenia. Rozwój własnego przedsiębiorstwa, realizacja zamierzonych planów kariery zawodowej, czy inne przedsiębiorcze osiągnięcia to kwestia lat pracy. Nie istnieje więc możliwość przeprowadzenia badania określającego na ile wcześniej kształtowane postawy
przedsiębiorcze stały się przydatne i skuteczne w długim okresie [OECD 2015, s. 20]. Podstawowym problemem metodycznym może być dowiedzenie zależności między edukacją i postawami przedsiębiorczymi, ze względu na możliwość oddziaływania wielu innych
czynników, szczególnie kiedy badania są prowadzone wiele lat po zakończeniu edukacji
[Fayolle, Gailly, Lassas-Clerc 2006, s. 703]. Wyniki badań, chociaż w niektórych przypadkach
nie zawsze jednoznaczne [Heinonen 2007, s. 322], wskazują na pozytywne oddziaływanie
zajęć uczących postaw przedsiębiorczych. Rozbieżności w badaniach wpływu kształcenia
na rozwój kompetencji przedsiębiorczych mogą wynikać z faktu, że nie każdy uczeń, student, czy osoba kształcąca się odnosi identyczne efekty nauki. Kształcenie w zawodach inżyniera, lekarza i jakimkolwiek innym też nie zawsze kończy się jednakowym osiągnięciem
wiedzy z danego obszaru [Hindle 2007, ss. 108–109].

Znaczenie gier w procesie edukacji
Celem procesu edukacyjnego jest przekazanie wiedzy w celu wykształcenia odpowiednich dla kierunku kształcenia kompetencji, wiedzy i umiejętności. Skutki tego procesu
powinny być trwałe, jednak rzeczywisty rezultat zależy już od wielu czynników. Jednym z podstawowych jest samo nastawienie studenta do zdobywania wiedzy. Dość
powszechne traktowanie edukacji jako konieczności, a dyplomu jako dokumentu pozwalającego na zdobycie satysfakcjonującej pracy, jest błędną drogą, która zmniejsza
skuteczność przyswajania wiedzy. Innym czynnikiem warunkującym skuteczną edukację
jest nauczyciel lub wykładowca. Podobnie w tym przypadku, jeżeli do wykonywanej pracy brakuje zaangażowania, staje się ona nieefektywna i męcząca dla obu stron procesu.
Można wymienić jeszcze wiele innych czynników warunkujących skuteczną edukację,
ale ograniczenia objętościowe artykułu na to nie pozwalają.
Strategiczne gry decyzyjne wspierają proces edukacyjny w wielu aspektach, łączą
one naukę i zabawę [Gaweł 2014, s. 307]. Ich praktyczny charakter angażuje studentów
w proces kształcenia i przyciąga uwagę na zajęciach, co w rezultacie dopełnia teoretyczną cześć zajęć [Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, Boyle, 2012, ss. 669–670, s. 59;
Gibson, Bell, 2013; Boyle, Hainey, Connolly, Gray, Earp, Ott, Lim, Ninaus, Ribeiro, Pereira 2016, s. 184]. Samo zaangażowanie jest bardzo ważnym elementem kształtującym
analityczne myślenie i podzielność uwagi [Smołucha 2016, s. 236]. W zależności od
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przyjętej tematyki, gry pozwalają na zdobywanie kwalifikacji z niemal każdego obszaru wiedzy. Dają szansę zweryfikowania wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowego
procesu kształcenia, wzmacniają procesy poznawcze, a dodatkowo kształtują postawy
przedsiębiorcze. W trakcie rozgrywek studenci weryfikują poprawność swoich decyzji
i ich skuteczność, gdyż wyniki gry są zwykle publikowanie bezzwłocznie.
Głównym celem artykułu będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jak gry
decyzyjne wpływają na umiejętności wykorzystywania szans rynkowych? W trakcie
zajęć z przedmiotów ekonomicznych, studenci brali udział w decyzyjnej grze giełdowej. Prowadzący zajęcia zapisywali postępy graczy, które posłużyły jako dane do
przeprowadzenia badań. Zasięg badań obejmował wybrane uczelnie publiczne i niepubliczne z miasta Wrocławia i Krakowa. Wybór uczelni wynikał z możliwości prowadzenia gier przez autorów w trakcie przeprowadzania zajęć. Rezultaty gry porównano
w oparciu o końcowe wyniki gry dla każdego zespołu, pogrupowanych według uczelni i kierunku studiów. Obliczone zostały także średnie wyników dla kierunku studiów
i poszczególnych grup ćwiczeniowych, z uwzględnieniem odchylenia standardowego, jako wskaźnika pozwalającego ocenić zróżnicowanie grup w zakresie zwiększania wartości posiadanych zasobów, a także różnic w wynikach w ramach jednej grupy
ćwiczeniowej.

Opis gry giełdowej – narzędzia badawczego
Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano grę stworzoną przez prof. Macieja Jasińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Grę stworzono w ramach modyfikacji
przedmiotu postawy ekonomii realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na 1. roku studiów. Oryginalna wersja gry zakłada kupno i sprzedaż akcji bez wiedzy
o wysokości ceny po jakiej dojdzie do transakcji, cena ta jest podawana dopiero po złożeniu oferty przez wszystkie zespoły. Wyniki gry prezentowane w tym opracowaniu zostały
oparte na zmodyfikowanej grze. Studenci dokonywali transakcji kupna i sprzedaży po
znanej im cenie, a następnie w wyniku podjętych decyzji cena była zmieniana w zależności od popytu i podaży danych akcji.
Grupy ćwiczeniowe uczestniczące w grze zostały podzielone na sześć zespołów.
Liczba graczy w każdym zespole była podobna. Rozgrywka odbywała się w sześciu rundach, a każda z nich nie mogła trwać więcej niż 15 minut, czas podejmowania decyzji dla
każdej grupy był mierzony przez wykładowcę. Zespoły zaczynały z identycznym stanem
początkowym, zgodnie z danymi w tab. 1.
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Tabela 1. Stan początkowy akcji i gotówki
Akcja

Liczba

A

1000 szt.

B

1000 szt.

C

1000 szt.

Gotówka

600.000 zł

Źródło: opracowanie własne.

Od pierwszej rundy studenci mogli kupować i sprzedawać akcje, jedynym ograniczeniem była liczba posiadanych akcji oraz ilość środków pieniężnych. Zgodnie z danymi
w tab 2. wartość kapitału każdego z zespołów wynosiła 1.200.000 zł, z czego połowa to
gotówka, a pozostała cześć to wartość posiadanych akcji.
Tabela 2. Ceny akcji i wskaźnik cena/zysk w rundzie początkowej
Akcja
A
B
C

Cena w zł
100
200
300

Cena/zysk
0,10
0,075
0,067

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z zasadami przedstawionymi przed grą, w przypadku dokonania transakcji
przekraczających posiadane zasoby gotówki lub liczbę akcji, zanotowana została maksymalna możliwa wartość transakcji, a grupa, w ramach kary, nie mogła podejmować decyzji w kolejnej turze. Na koniec gry do posiadanych akcji doliczona została dywidenda
zgodnie z aktualnym wskaźnikiem cena/zysk.

Metody badawcze i wyniki badań
Narzędziem badawczym wykorzystanym w artykule jest gra giełdowa, w której gracze sześciokrotnie podejmują decyzje o kupnie i sprzedaży akcji. Metodą badawczą wykorzystaną
przez autorów jest eksperyment pedagogiczny [Pilch 1977, s. 100]. Autorzy obserwowali
zaangażowanie studentów w grę, mierzyli czas podejmowania decyzji i zapisywali wartości zasobów na różnych etapach gry, celem dokonania próby oceny umiejętności rywalizacji i podejmowania ryzyka. Do analizy rezultatów gry wykorzystano jedynie ilościowe
dane z rozgrywek. Przed rozpoczęciem gry studentom zostały przedstawione zasady i cele
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funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz sposoby pozyskiwania kapitału
przez przedsiębiorstwa, w tym przez spółki akcyjne. Głównym celem artykułu było sprawdzenie, jak gracze wykorzystają szansę na zwiększenie wartości kapitału początkowego?
Tak postawione pytanie implikuje postawienie szczegółowych pytań:
·· Czy zachowania graczy można uznać za przedsiębiorcze?
·· Czy studenci kierunków ekonomicznych są bardziej przedsiębiorczy?
·· Czy gracze w równym stopniu potrafią zwiększać wartość swoich zasobów?
·· Jaki wpływ na wynik ma czas podejmowania decyzji?
Sukces ekonomiczny jest często utożsamiany z pojęciem przedsiębiorczości. Upraszczając to w taki sposób, można uznać, że grupy studentów uczestniczące w grze giełdowej
potrafią wykorzystywać szanse rynkowe i znacząco zwiększają wartość swojego portfela,
zatem zachowania studentów biorących udział w badaniu można uznać za przedsiębiorcze. Zaledwie 11 (zaznaczone w tab 3. czerwonym kolorem) spośród 72 zespołów zakończyło rozgrywki ze stratą w porównaniu do stanu początkowego. Przy czym najniższy
spadek odnotował zespół 2 z kierunku stosunki międzynarodowe, jego wynik zakończył
się na 79% z wartości początkowej. Należy jednak dodać, że rozgrywka w tej grupie wyróżniała się najgorszymi rezultatami, ponieważ aż pięć z sześciu zespołów zakończyło grę
ze stratą. Najlepszy rezultat uzyskał zespół 6 z kierunku turystyka i rekreacja. Zakończył on
grę z 236% wzrostem kapitału początkowego. Drugi pod tym względem, ze wzrostem na
poziomie 201%, był zespół 2 z kierunku Zarządzanie z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jedynie te dwa zespoły podwoiły wartość swojego portfela.
Tabela 3. Wyniki końcowe gry w wartościach procentowych do stanu początkowego
WSB
Wrocław

Uczelnia

Kierunek

ZAZ

ZAZ

Zespół 1

103%

Zespół 2

106%

Zespół 3

AWF
Wrocław

WSH
Wrocław

ZAZ

ZAZ

LOG

SM

POL

ES

TIR

TIR

TIR

ZAZ

122%

94%

107%

134%

88%

108%

106%

146%

131%

132%

124%

143%

116%

201%

107%

79%

112%

107%

136%

126%

142%

163%

108%

111%

151%

119%

108%

92%

105%

116%

137%

121%

129%

107%

Zespół 4

118%

103%

84%

103%

122%

113%

97%

96%

93%

104%

91%

125%

Zespół 5

112%

116%

118%

107%

111%

87%

143%

111%

178%

122%

143%

143%

Zespół 6

139%

110%

104%

114%

111%

92%

163%

132%

236%

113%

123%

122%

Legenda:
ZAZ –Zarządzanie
LOG – Logistyka
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SM – Stosunki Międzynarodowe
POL – Politologia
ES – Ekonomia Społeczna
TIR – Turystyka i Rekreacja
WSB Wrocław – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
UP Kraków – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
AWF Wrocław – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
WSH Wrocław – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Źródło: opracowanie własne.

Znajdujące się w tab. 3 komórki w kolorze czerwonym oznaczają zespoły, których gra
zakończyła się stratą w stosunku do początkowego kapitału. Jak wcześniej wspomniano
najsłabszy wynik uzyskał zespół 2 z kierunku stosunki międzynarodowe. Ta stosunkowo niewysoka wartość może wynikać z ogólnej tendencji rynkowej, jaka ukształtowała
się w całej grupie, gdzie pięć z szczęściu zespołów zakończyło grę z niższą, niż bazowa
wartością portfela. W połowie badanych grup wszystkie zespoły osiągnęły wyższy niż
początkowy stan kapitału. Można zatem uznać, że studenci wykazywali chęci do inwestowania w akcje i nastroje rynkowe były pozytywne. Trudno więc uznać, że badani studenci kierunków ekonomicznych (zarządzanie i ekonomia społeczna) w większym stopniu wykorzystują szanse rynkowe i są bardziej przedsiębiorczy, niż studenci kierunków
nieekonomicznych.
W tab. 4 zamieszczono średnie wyniki końcowe dla każdej grupy ćwiczeniowej
w wyrażeniu ilościowym i procentowym. Najniższy średni wynik uzyskała grupa studiująca stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ich średni
końcowy rezultat był niższy od stanu początkowego niemal o 100 000 zł. Grupą, która
uzyskała najlepszy średni wynik byli studenci turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dla nich średni końcowy rezultat wyniósł 1 850 559 zł,
to 154,2% początkowej wartości portfela. Grupa ta była też najbardziej zróżnicowana
pod względem osiągniętych wyników, ponieważ wartość odchylenia standardowego
wyniosła 583 556,3 zł, a więc różnice między najlepszym i najgorszym zespołem okazały
się w tym przypadku największe.
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WSB Wrocław

ZAZ

ZAZ

ZAZ

LOG

SM

POL

WSH
Wrocław

AWF Wrocław

ES

TIR

TIR

TIR

ZAZ

1.500.448 1.386.500 1.102.919 1.456.165 1.335.572 1.850.559 1.434.158 1.520.736 1.568.040

156.912,8 168.458,3 281.034,9

452.302,9 127.037,3 138.724,1 312.759,3 146.606,8 583.556,3 118.081,1 229.610,4 231.803

średni wynik dla grup
w procentach

1.371.497 1.411.839 1.334.375

114,3%

117,7%

111,2%

125,0%

115,5%

91,9%

121,3%

111,3%

154,2%

119,5%

126,7% 130,7%

zależność między czasem
decyzji a wynikiem1

średnia
arytmetyczna

ZAZ

UP Kraków

odchylenia
standardowe

kierunek

Uczelnia

Tabela 4. Średnia arytmetyczna z wyników gry w ujęciu wartościowym i procentowym
oraz odchylenie standardowe z końcowych wyników gry

0,0017

0,0374

0,1191

-0,4404

-0,5919

-0,3146

-0,1284

-0,5207

-0,0940

-0,7318

-0,1015 -0,1394

Źródło: opracowanie własne.

Najmniej zróżnicowaną grupą, pod względem inwestycji w akcje, okazali się również studenci z kierunku turystyka i rekreacja. W ich przypadku odchylenie standardowe wyniosło 118 081,1 zł. Tak niewielkie zróżnicowanie było jednocześnie połączone ze
średnim wzrostem posiadanego kapitału o 19,5%. Średni rezultat dla wszystkich grup
wyniósł 1 439 400,74 zł, co stanowi 120% stanu początkowego. Wynik ten należy uznać
za zadowalający i wskazuje on na posiadane przez studentów umiejętności pomnażania
kapitału w grze giełdowej, jednak zauważalne są różnice w zdolnościach do podejmowania decyzji rynkowych przez poszczególne zespoły. Czas poświęcony przez studentów na podejmowanie decyzji nie ma związku z osiągniętym wynikiem gry. Korelacje
2
Obliczona współczynnikiem korelacji Pearsona zależność między sumą sekund przeznaczonych na podjęcie
decyzji, a ostatecznym wynikiem po wszystkich rundach gry.
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Pearsona dla całej badanej populacji wyniosła -0,1634. Jedynie w przypadku jednej grupy studentów turystyki i rekreacji można zaobserwować umiarkowaną odwrotną korelację -0,7318. Biorąc pod uwagę wartości uzyskane przez pozostałe grupy, wynik ten nie
ma wpływu na ogólny brak związku czasu podejmowania decyzji i wyniku gry.
Innym ważnym aspektem przeprowadzonych rozgrywek było zaangażowanie
w grę, bez względu na rezultat, studenci wykazywali duże zainteresowanie w momencie
prezentowania nowych cen rynkowych. Ich decyzje w większości przypadków były wynikiem dyskusji, analizy i obliczeń, jedynie w kilku przypadkach gracze złożyli zamówienia sprzedaży, bądź kupna większej liczby akcji, niż pozwalałby im na to stan posiadania
akcji lub gotówki. Wyrazem pozytywnych opinii o takiej formie zajęć, były także pytania
studentów o inne gry, które mogłyby być przeprowadzone w ramach przedmiotu.

Zakończenie
Nie ulega wątpliwości, że wprowadzanie gier symulacyjnych w ramach zajęć na uczelniach
wyższych zwiększa zaangażowanie w proces dydaktyczny, co może być dowodem na potrzebę takiej formy urozmaicenia procesu dydaktycznego. Większe zaangażowanie w naukę zwiększa również szanse na skuteczniejsze przyswajanie wiedzy oraz efektywniejsze
kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Wykorzystywanie gier dydaktycznych, to nie tylko
zwiększenie atrakcyjności programu kształcenia, to przede wszystkim umożliwienie studentom zweryfikowanie, w wymiarze praktycznym, nabytej wcześniej wiedzy. Gry ekonomiczne
pozwalają studentom na przekonanie się, jak nieprzewidywalny może być rynek i jak trudno
w takich warunkach podejmować decyzje. Zastosowane w opisanych badaniach narzędzie
badawcze jest wprawdzie bardzo uproszczonym modelem funkcjonowania rynku, jednak ze
względu na uzależnienie wyników od decyzji innych współgraczy, w wystarczającym stopniu zapewniało niepewność podejmowanych decyzji. Końcowe wyniki badań, które mimo
wielkości próby badawczej nie pozwalają na ich generalizację, uwidaczniają różnice w umiejętnościach wykorzystania szans rynkowych w zależności od studiowanego kierunku studiów. Szczególnie ciekawie prezentowały się wyniki pojedynczych zespołów, osiągających
bardzo dobre wyniki w porównaniu do innych zespołów z tej samej grupy ćwiczeniowej. Nie
wiadomo czy wszystkie osoby w zespole, czy pojedyncze jednostki posiadają umiejętności
przewidywania i wykorzystania szans rynkowych. Ważne do odnotowania jest także to, że
takie rezultaty nie byłyby możliwe bez odważnych decyzji. Ryzyko związane z kupnem lub
sprzedażą dużej liczby akcji okazało się warte podjęcia. Nie można także wykluczyć zwykłego przypadku i szczęścia w grze, dlatego badania nad skutecznością gier symulacyjnych
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wymagają dalszej eksploracji, a wyniki zaprezentowane w tym artykule mogą stanowić inspirację do podjęcia kolejnych badań.
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Spatial Diversity in the Standard of Living
among the Population of Poland’s Voivodships
Abstract: From a statistical point of view, the measurement of quality of life is difficult and
unambiguous, as quality of life means something different for every person. In the literature,
one can find various measurement methods and numerous discussions among researchers
on the best way to measure well-being of a person and society. The aim of the paper is to
assess the level of diversity in quality of life among the population of Poland’s voivodships in
2016. Therefore, a research question was posed, based on the determined set of diagnostic
features, in which of the Polish voivodships the residents enjoy the highest quality of life. As
a consequence, in this paper, the ranking of voivodships for 2016 was prepared in accordance with the values of the synthetic measure determined with the use of the TOPSIS method
supported by positional normalisation. The main source of data necessary to carry out the
study is the online Local Data Bank available from the website of the Central Statistical Office.
Key words: quality of life, spatial diversity, synthetic measure, TOPSIS method

Introduction
From the dawn of time, life satisfaction, happiness and joy have been desirable components of the human condition. Factors shaping the feeling of happiness and joy of life
vary. They can be influenced by biological, cultural and material determinants, as well
as determinants related to the place of residence, religion, family, etc. However, first and
foremost, the perception of happiness depends on an individual.
From a statistical point of view, the measurement of happiness is difficult and unambiguous, as happiness means something different for every person. In the literature, one can find
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various measurement methods and numerous discussions among researchers on the best
way to measure happiness. In recent years, the Quality of Life Index (QLI) of the population,
the purpose of which is to reflect the life satisfaction felt by people through combining both
objective and subjective features [Owsiński, Tarchalski 2008, p. 59], has become such an indicator. These variables represent various selected thematic areas.
Many individual indicators, both objective and subjective, are used to study quality
of life [Zienkowski 1979]. Objective ones determine “the level of phenomena or processes external to the human being” [Bywalec, Rudnicki 2002, p. 209], e.g.: the percentage
of unemployed people, GDP per capita in real terms, or the number of newly created
jobs. Subjective indicators “describe self-expressed feelings of people”, and thus allow
for the assessment of different categories of needs. Objective indicators are often identified with the measurement of standard of living, while subjective ones are considered
as carriers of information about the quality of life of an individual [Zienkowski 1979, p. 9].
The literature also presents considerations in which objective factors are associated with
the level of living and subjective factors with an individual’s well-being. This distinction,
however, is not sufficiently clear-cut. According to A. K. Sen [2000, pp. 55–56], human life
is a collection of “functionings” which “(…) can be very diverse, ranging from as elementary as proper nutrition, enjoyment of good health (…), to more complex achievements
– happiness, sense of dignity, participation in society.”
The concept of standard and quality of life is sometimes defined in various ways.
According to A. Luszniewicz, the standard of life is “the degree of satisfying the material
and cultural needs of households by means of streams of goods and payable services as
well as streams of collective consumption funds” [Luszniewicz 1982, p. 13]. Also in the
works of other authors, human needs come to the fore, and the definition of quality of
life is as follows – “the degree of satisfying the needs of the population resulting from
the consumption of man-made material goods and services and the exploitation of assets of the natural and social environment” [Bywalec, Wydmus 1992, pp. 669–687; Bywalec 2010]. A similar approach is presented by T. Słaby [1990, pp, 25–34], who sees the
possibilities of satisfying the material and cultural needs of an individual in close relation
to the infrastructure available in a given area. In scientific research, quality of life also appears in a much broader economic and social context. For example, referring to the issue
of sustainable development, quality of human life can be also defined as “(…) achieving
the right proportions in generating, satisfying and implementing the economic, social,
natural and spiritual needs of an individual being while preserving the critical functions
of the moral sphere” [Skawińska, Sobiech-Grabka, Nawrot 2010, p. 132].
Regardless of the definition context, actions aimed at equalising disproportions between various social groups and eliminating phenomena threatening social exclusion
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constitute the basic priorities of the European Union’s social policy [GUS 2013]. Also, the
Long-term National Development Strategy 2030 and the Medium-Term National Development Strategy 2020 highlight the context of improving the quality of life of Polish
citizens and reducing the disparities in the standard of living between individual areas
of the country [Bielak 2015, pp. 23–30].
The paper examines the quality of life of Poles in 2016 by voivodships. The research
concept is based mainly on the guidelines for the measurement of well-being presented
by the Central Statistical Office of Poland. Therefore, 16 voivodships of Poland are the
subject of analysis, and the properties (variables) describing thematic areas (domains)
taken into account in the measurement and assessment of quality of life of society are its
object. According to the Central Statistical Office, the basic domains characterising the
population’s living conditions include: material living conditions, the main type of activity, work, health, education, leisure time and social relations, economic and physical security, state and basic rights, civic activity, the quality of the environment in a given place
residence, and subjective well-being [Bendowska et al., 2016]. The division proposed in
the paper coincides with the research trend shown in the CSO reports. Nevertheless, the
article presents aspects related to leisure time, recreation and sport in a slightly more
comprehensive manner. Each of these domains have been assigned several diagnostic
variables. Variable selection has been confirmed by extensive literature studies on the
measurement and assessment of quality of life [Panek 2016, Bendowska et al. 2016, Panek 2015, Szukiełojć-Bieńkuńska et al. 2014, Majka 2014, Eurostat 2011]. The division into
thematic areas (domains) presented in the paper describing quality of life is certainly not
the only one that can be found in the literature.
The aim of the paper is to assess the level of diversity in quality of life among the population of Poland’s voivodships in 2016. Therefore, a research question was posed, based on
the determined set of diagnostic features, in which of the Polish voivodships the residents
enjoy the highest quality of life. As a consequence, in this paper, the ranking of voivodships
for 2016 was prepared in accordance with the values of the synthetic measure determined
with the use of the TOPSIS method supported by positional normalisation.
The main source of data necessary to carry out the study is the online Local Data
Bank available from the website of the Central Statistical Office.

Research methods
In economic studies, methods of linear ordering are used for the purpose of classification
of selected objects based on many features. These methods allow us to obtain a solution
in which it is possible to indicate which of the objects is better and which is worse from
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the point of view of the selected set of diagnostic features. The final result of the analysis
is a synthetic index whose value forms the basis for the ranking of the examined objects
[Zalewski 2012, p. 139].
In the paper, the linear ordering of objects will be carried out using the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) method. In the Polish literature, the TOPSIS method is classified as one of the basic modelling methods of linear
ordering of multi-feature objects [Wysocki 2010]. It is worth emphasising the fact that
the TOPSIS method used is coincident with Hellwig’s parametric method, which uses
Pearson’s linear correlation coefficient matrix [Olszewska 2014, p. 170]. In economics,
the first method used for linear ordering of features was Hellwig’ method, which was
presented by Z. Hellwig in 1968. Then, in 1981, C. L. Hwang and K. Yoon proposed an
approach to linear ordering (the TOPSIS method) based on the decision theory. Both
methods can be classified as the first methods of linear ordering presented in various research areas [Bąk 2016, p. 22]. The TOPSIS method, used in the paper to build a synthetic
measure of the standard of living of the Polish population, consists mainly in assessing
the distance of each object (voivodship) from the ideal and anti-ideal solution [Zalewski
2012, p. 139]. The best object is the one with the smallest distance from the ideal solution
and the largest distance from the anti-ideal solution [Hwang, Yoon 1981]. In contrast,
Hellwig’s method uses only a model as its reference point.
The decision-making process is initiated by the selection of features describing the
voivodships based on the standard of living of their residents. In the next step of the
decision-making process, the i-th element set of objects (voivodships) is analysed using
j-th diagnostic features (48 variables). The data matrix X[i x j] is created from the values
obtained by individual objects with respect to each feature. In addition, the particular features are assigned the direction of impact (stimulant, destimulant, nominant) on the tested
synthetic variable. Selection of the right set of features describing quality of life which will
be the basis of the research is an important element of analyses carried out using taxonomic and econometric methods. Usually, features are selected from the point of view of substantive validity, but later these selected features should undergo statistical analysis. Such
an analysis will allow us to identify overly correlated features, unjustified from the point
of view of the object of the study, which may affect the quality of research or significantly
distort it [Czech 2013, p. 247]. Conducting a substantive analysis of the features representing
the above-mentioned categories made it possible to identify 48 features describing the
voivodships in Poland in terms of the standard of living. The analysis of the variability and
correlation of all features “subject to research” effectively eliminated 33 of them.
The course of the research process using the TOPSIS method can be described in the
following stages:
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A. Normalisation of variables

Features that are destimulants were transformed according to the following formula (differential transformation) into stimulants:
(1)
Xij = a – b ∙ XijD 				
where:
Xij – the value of k-th feature transformed into a stimulant in i-th voivodship;
Xij D – the value of the feature adopted as a destimulant (j є ID, where ID means
a set of numbers of features adopted as destimulants in i-th voivodship), (i = 1, …, 16);
a, b – constants (usually a = 0, b = 1) where a = max (XijD) [Kurzawa et al. 2017, p. 130].
B. Creation of a normalised data matrix according to the formula [Walesiak 2014,
pp. 364–365]:
				
(2)
where:
medj – median for j-th variable at the specified time;
madj = median absolute deviation for j-th variable described by the formula
med|xij − medj|;
Xij – the value of j-th feature in i-th voivodship [Panek 2016, pp. 78–79].
In addition, Lira, Wagner, Wysocki [2002, p. 91] propose to multiply the denominator by a constant 1.4826.
All features selected for further analysis underwent the normalisation process.
Values of variables were normalised by positional standardisation. The purpose of
normalisation is to unify orders of magnitude for variables. In the case of positional
standardisation, unification of variable values is obtained with the median absolute
deviation, which for standardised variables is 1, while the median is equal to 0. The
standardisation procedure makes it possible to compare the features by removing
their designations. Positional standardisation has one more important advantage – it
is resistant to atypical observations or the occurrence of excessive asymmetry in the
studied features.
C. Taking into account the weights assigned to individual features:
(3)
vij = wj ∙ zij						
where:
wj – denotes the weights assigned to each variable.
Scientific views on the system of weight coefficients for features are not fully crystallised, therefore, equal weights are most often assumed for all features in empirical studies [cf. Grabiński 1988; Walesiak 2011]. In the literature on determining weight
coefficients, several basic ways to create weights are indicated [Kukuła 2000, p. 64].
According to Walesiak [2011, p. 47] “The weights are determined either by the expert
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method (the a priori method) or by using computational algorithms based on the
information contained in primary (raw) data. One can also use the method based on
both of these approaches.” The statistical approach is based on information about
features that are only in the data matrix itself and in particular uses the analysis of variability of features and analysis of correlations between features or only one of these
analyses. The specificity of the statistical approach is “the mechanical treatment of
the weighing issue, abstracting from the actual position of a given feature as defined
by the substantive factors” [Kukuła 2000, p. 70]. When applying the statistical approach, one should bear in mind that the features characterised by high variance are not
always the most important in the substantive sense.
D. Determining the vector of the value of the ideal solution a+ and anti-ideal solution
a- [Zalewski 2012, pp. 139–140]:
		
(4)
							
(5)
where:
JQ denotes a set of stimulants, JC denotes a set of destimulants.
E. Calculation of the Euclidean distances of the studied objects from the ideal and
anti-ideal solution.
				
(6)
					
(7)
where:
i = 1, 2, …, m=16
j = 1, 2, …, n=15
F. Determining the ranking coefficient denoting the similarity of objects to the ideal
solution
						
(8)
where:
i = 1,2,...,m, when 0 ≤ Ri ≤ 1
The higher the value of the coefficient Ri, the closer the voivodship is to the ideal
solution. Similarly, the closer the synthetic value is to 1, the better the solution from
the point of view of linear ordering. The highest value of the Ri coefficient indicates
the best solution (object).
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Data and research results
Literature studies and substantive analysis of the usefulness of features for a synthetic assessment of quality of life allowed us to identify a total of 48 features describing the voivodships in Poland based on the standard of living and to assign them to one of 10 selected criteria. At the next stage, the verification of the level of variability of those features
and the level of their mutual correlation allowed us to eliminate 33 diagnostic features
from the pre-constituted set. The table below presents a set of features pre-selected for
analysis, the features in bold indicate the ones that were eventually included in the set
of diagnostic variables used in the construction of a synthetic measure of quality of life
in the Polish voivodships.
In Table 2, features that are stimulants are indicated by (S) and destimulants are indicated by (D). Therefore, the final set includes 15 diagnostic features, 7 of which are
destimulants.
Table 1. The list of diagnostic variables selected at the stage of substantive
verification for a synthetic assessment of quality of life in the voivodships in Poland
Main assessment criteria – QUALITY OF LIFE
Criterion 1 – Education
•
•
•

Pass rate of final secondary school exams compared to the national average (S)
Number of tertiary education graduates per 10,000 inhabitants (S)
Number of pupils per class in primary school (D)

Criterion 2 – Labour market
•
•
•
•
•
•
•

Average monthly disposable income per one person in total (S)
Number of registered unemployed persons who have been out of work for more than a year (D)
Average monthly gross income (S)
Number of persons working in R&D per 1,000 professionally active people (S)
Number of newly created jobs (S)
Number of eliminated jobs (D)
Safety hazard related to the work environment (person-hazard – persons counted as many times as the number of hazard
types they are exposed to) (D)

Criterion 3 – Accommodation
•
•
•
•

Average monthly expenses per person for using a flat or a house and energy (S)
Average usable floor area of a dwelling per person (S)
Renovation of flats related to the increase of living standards – insulation of buildings (S)
Water consumption in households per year per capita (m3) (S)

•

Natural gas consumption in households per capita (m3) (S)

Criterion 4 – Health
•
•
•
•
•
•

Infant deaths per 1000 live births (D)
Number of persons per 1 generally accessible pharmacy (D)
Number of doctors working in their main workplace per 10,000 inhabitants (S)
Number of beds in general hospitals per 10,000 inhabitants (S)
Number of nurses and midwives per 10,000 inhabitants (S)
Average prices of a specialist doctor’s visit (D)
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Main assessment criteria – QUALITY OF LIFE
Criterion 5 – Society
•
•
•
•
•
•

Marriages per 1000 inhabitants (S)
Pre-working age population (D)
Dwellings completed per 1000 marriages (S)
Nursing homes (S)
Average gross monthly retirement pension and disability pension from non-agricultural social security system total (S)
Number of dwellings per 1000 inhabitants (S)

Criterion 6 – Environment

•
•

Fees and revenues allocated to the fund for environmental protection and water management per capita (S)
Emission of dust pollution per 1 km2 area (D)

Criterion 7 – Leisure time
•
•
•
•
•
•

Number of participants in mass sports events (S)
Performances in permanent theatre halls – spectacles (S)
Number of persons per 1 seat in permanent cinemas (S)
Library book collection per 1000 inhabitants (S)
Number of readers of public libraries per 1000 inhabitants (S)
Number of catering outlets (S)

Criterion 8 – Local government
•
•
•
•

Children up to the age of 17 for whom parents receive family benefits (D)
Investment expenditure per capita in the public sector (S)
Voivodship budget revenues per capita (S)
Number and amounts of paid housing allowances (S)

Criterion 9 – Transport and communications
•
•
•
•

Hard-surface roads per 100 km2 (S)
Expressways and motorways per 100 km2 (S)
Passenger transport in mln (S)
Main phone lines per 1000 inhabitants (S)

Criterion 10 – Sport and recreation
•
•
•
•

Sports clubs including religious clubs and student sports clubs (S)
Zoological gardens (S)
Share of parks, green areas and housing estate green areas in the total area (S)
Bicycle lanes per 10,000 inhabitants (S)

Source: own elaboration based on data of the Local Data Bank [GUS 2013].

Among the diagnostic variables selected for analysis, safety hazards related to the
work environment diversify the voivodships in Poland to the largest extent (VSx = 96.8%).
The number of registered unemployed who have been out of work for more than a year
(VSx = 52.9%) and the number of pre-working age persons (VSx = 54.7%) also belong to
the group of factors that have a significant impact on the diversity of the studied population. It is worth noting that although the difference between the highest and the lowest
average monthly gross wages exceeds PLN 1,500, the overall diversity in the population
based on this variable is relatively low and amounts to only 10.3%.
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Table 2. Basic measures of descriptive statistics for features included in the final set
Variable

Mean

Sx

VSx

D

4.17

0.72

MIN

MAX

Infant deaths per 1000 live births
17.3%

3.3 (mazowieckie)

5.9 (lubuskie)

Number of persons per 1 generally accessible pharmacy
D

2971.63

225.14

7.6%

3356 (warmińsko-mazurskie)

2561 (lubelskie)

Number of registered unemployed persons who have been out of work for more than a year
D

33927.69

17944.03

D

20636.38

19974.85

52.9%

10712 (lubuskie)

85693 (mazowieckie)

Safety hazard related to the work environment
96.8%

2518 (podlaskie)

85192 (śląskie)

Fees and revenues allocated to the fund for environmental protection and water management per capita
S

68.37

30.05

43.9%

36.2 (podlaskie)

152.5 (łódzkie)

Hard-surface roads per 100 km2
S

97.53

34.51

35.4%

55.3 (warmińskomazurskie)

177 (śląskie)

Average monthly gross income
S

3993.79

409.98

D

430992.38

235781.18

S

366.06

26.48

10.3%

3619.16
(warmińsko-mazurskie)

5240.86 (mazowieckie)

Pre-working age population
54.7%

158146 (opolskie)

1004436 (mazowieckie)

Dwellings completed per 1000 marriages
7.2%

308.2 (podkarpackie)

415.2 (mazowieckie)

Library book collection per 1000 inhabitants
S

3401.41

439.50

12.9%

2307 (pomorskie)

4038.5 (podlaskie)

Number of beds in general hospitals per 10,000 inhabitants
S

48.15

4.10

8.5%

39.38 (pomorskie)

55.75 (śląskie)

Natural gas consumption in households per capita (m3)
S

97.08

34.90

36.0%

43.1 (podlaskie)

161.9 (mazowieckie)

Number of pupils per class in primary school
D

17.44

1.03

5.9%

16 (lubelskie,
podkarpackie opolskie,
świętokrzyskie)

19 (pomorskie, dolnośląskie)

Number of nurses and midwives per 10,000 inhabitants

S

66.81

8.04

D

91.58

7.59

12.0%

50 (wielkopolskie)

76 (mazowieckie, śląskie,
świętokrzyskie)

Average prices of a specialist doctor’s visit
8.3%

79.86 (lubelskie)

102.63 (wielkopolskie)

Source: own elaboration based on data from the CSO Local Data Bank for 2016.
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The final ranking of the voivodships was developed for four independent weight systems. For the first solution, Ri1, equal weights were adopted, while for the second solution, Ri2, weights equal to the values of coefficients of variation determined for individual
diagnostic features were adopted. In this case, the final ranking is the most reflective of
the variability of individual variables and the impact of this variability on the situation in
the individual voivodships. In the case of solutions Ri3 and Ri4, weights were developed
based on the values of coefficients of variation as described below.
For Ri3 – when: VSx <0.00 – 0.20> , wj = 0.40, VSx <0.20 – 0.40> , wj = 0.35, VSx <0.40 –
0.60>, wj = 0.30, VSx <0.60 – 0.80> , wj = 0.25, VSx <0.80 – 1.00> , wj = 0.20.
In this variant, the role of weights is to weaken the impact of the variability of a single
variable on the final ranking of the voivodships from the point of view of quality of life.
For Ri4 – VSx <0.00 – 0.25>, wj = 0.20, VSx <0.25 – 0.50>, wj = 0.25, VSx <0.50 – 0.75>, wj =
0.30, VSx <0.75 – 1.00>, wj = 0.35.
In this case, the weights are a reflection of the impact of the values of coefficients of
variation on the final ranking, and this effect is compensated by introducing the same
weights for specific ranges of variation whose limits are determined by the values of
individual coefficients of variation.
The final ranking of the voivodships was developed for four independent weight
systems.
Table 3. Weights assigned to particular variables in the compared variants
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

Ri1

Variant

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ri2

0.173

0.076

0.529

0.968

0.439

0.354

0.103

0.547

0.072

0.129

0.085

0.360

0.059

0.120

0.083

Ri3

0.400

0.400

0.300

0.200

0.300

0.350

0.400

0.150

0.400

0.300

0.400

0.350

0.400

0.300

0.400

Ri4

0.200

0.200

0.300

0.350

0.250

0.250

0.200

0.300

0.200

0.200

0.200

0.250

0.200

0.200

0.200

Source: own elaboration based on data from the CSO Local Data Bank for 2016.

At the next stage, for each of the weighing systems, the ideal solutions A+ and antiideal solution A– were determined by indicating successively the largest and the smallest
values of each feature, according to the process described in formulas (4) and (5). Based
on the matrix of standardised and weighted values of individual features in subsequent
objects, the coordinates of both solutions for the following four analysed cases were
determined.
) = (-3,50; -3,44; -6,26; -12,40; 6,21; 4,26; 6,47;
Ideal solution: A+1 = (
-4,19; 3,54; 2,46; 2,68; 2,16; -1,00; 1,47; -1,62)
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Anti-ideal solution: A–1 = (
) = (1,70; 4,13; 2,16; 2,44; -1,44; -2,08; -1,41;
1,53; -3,50; -4,34; -3,15; -1,78; 2,00; -2,00; 2,55).
) = (-0.60; -0.26; -3.31; -12.01; 2.73; 1.51; 0.66;
Ideal solution: A+2 = (
-2.29, 0.26; 0.32; 0.23; 0.78; -0.06; 0.18; -0.21)
) = (0.29; 0.31; 1.14 ;2.37; -0.63; -0.74
Anti-ideal solution: A–2 = (
;-0.14; 0.84; -0.25; -0.56; -0.27; -0.64; 0.12; -0.24; 0.13).
) = (-1.40; -1.38; -1.88; -2.48; 1.86; 1.49; 2.59;
Ideal solution: A+3 = (
-0.63; 1.42; 0.74; 1.07; 0.76; -0.40; 0.44, -1.02).
) = (0.68; 1.65; 0.65; 0.49; -0.43; -0.73;
Anti-ideal solution: A–3 = (
-0.56; 0.23; -1.40; -1.30; -1.26; -0.62; 0.80; -0.60; 0.65).
) = (-0.70; -0.69; -1.88; -4.34; 1.55; 1.07; 1.29;
Ideal solution: A+4 = (
-1,26; 0.71; 0.49; 0.54; 0.54; -0.20; 0.29; -0.51)
) = (0.34; 0.83; 0.65; 0.86; -0.36; 0.52;
Anti-ideal solution: A–4 = (
-0.28; 0.46; -0.70; -0.87; -0.63; -0.44; 0.40; -0.40; 0.32).
Table 4. Rankings of the voivodships in Poland based on quality of life in 2016
Si1

Position

Si2

Position

Si3

Position

Si4

Position

0.50088

2

0.31403

4

0.94285

1

0.04145

15

kujawsko-pomorskie

0.49824

14

0.17437

8

0.20194

14

0.38894

5

lubelskie

0.50045

7

0.17716

7

0.73441

8

0.24970

10

lubuskie

0.48500

16

0.01084

16

0.16354

15

0.02271

16

łódzkie

0.50027

10

0.10444

12

0.64251

10

0.35675

6

małopolskie

0.50061

5

0.10585

11

0.86100

3

0.21140

11

mazowieckie

0.50082

3

0.42457

3

0.79010

5

0.11349

13

opolskie

0.50053

6

0.09777

13

0.88383

2

0.29040

9

podkarpackie

0.50182

1

0.20738

6

0.35751

11

0.06406

14

podlaskie

0.50037

8

0.05873

15

0.75761

7

0.31929

8

pomorskie

0.49912

12

0.23778

5

0.23162

13

0.60324

4

śląskie

0.49586

15

0.97488

1

0.82334

4

0.99167

1

świętokrzyskie

0.50034

9

0.12288

10

0.73380

9

0.33897

7

warmińskomazurskie

0.49930

wielkopolskie

0.49887

13

0.50650

2

0.02584

16

0.77225

2

zachodniopomorskie

0.50076

4

0.07038

14

0.77761

6

0.19982

12

dolnośląskie

11

0.16471

9

0.32328

12

0.62096

3

Source: own elaboration based on data from the CSO Local Data Bank for 2016.

The conducted analysis showed that the variable weighing system has a very large
505

Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak

impact on the final shape of the quality of life ranking. An assessment of the relationship
between the values of synthetic measures for individual objects in variant Si1 and Si3
made with the use of Pearson’s linear correlation coefficient showed a moderate positive
correlation (r yx = 0.43). However, the strongest correlation relationship is recorded between the Si2 and Si4 rankings. In both cases, the Śląskie Voivodship held the first position.
It can therefore be assumed that the presented research process has shown that weights
based on values of coefficients of variation provide similar results. At the same time, the
ranking prepared for Si2 seems to be more convergent with intuitive expectations as to
the quality of life in the individual voivodships in Poland. The first three positions are
occupied by the following voivodships: Śląskie, Wielkopolskie and Mazowieckie.

Conclusions
Maintaining the right level of quality of life is an objective of every social group. There is
a large body of evidence showing an impact of one or several concurrent factors on the
current level of quality of life.
Economic factors that create opportunities to achieve the formulated individual or
group goals have a major impact on the assessment of quality of life. In addition, material, biological and environmental determinants are important for well-being and provide the foundation for building life satisfaction. Very often quality of life depends on
subjective factors, determining the chances of overcoming difficulties, the possibility
of self-realisation and a sense of satisfaction with one’s own achievements. Motivation
and involvement in performed activities testify to real achievements and imprint a mark
on an individual’s standard of living. Therefore, quality of life is determined by a series
of factors independent of each other: free time and social relations; material living conditions; the main type of activity, work; health; the state and basic rights, civic activity;
economic and physical security; the quality of the environment in the place of residence;
and subjective well-being [Bendowska et al. 2016].
The literature on quality of life and one’s own observations lead to the conclusion
that there is a correlation between job satisfaction and quality of life. An increase in the
efficiency and quality of the activities performed leads to an increase in the amount of
income achieved, which in turn affects the ability to develop one’s passions and interests.
From this perspective, the Polish voivodships provide their residents with relatively similar
conditions. As the statistical analysis has shown, the amount of the average monthly gross
income has rather low discriminatory properties in the voivodships in Poland.
In conclusion, it should be noted that the level of the quality of life index depends to
a large extent on which variables will be included in the study and what weights will be
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assigned to individual diagnostic variables. Each voivodship differs from one another and
achieves better or worse results in terms of a given aspect of quality of life. In addition,
the study was conducted on the basis of mean variable values for each of the voivodships,
which does not inform us about their internal differentiation. As a consequence, large cities
may influence the general assessment of quality of life of the population in a given region.
The authors of the research are satisfied with the implementation of the study which
has allowed us to broaden knowledge in the field of measuring social and economic
phenomena.
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